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Sayfa 
5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 

Üyesi Hıfzı Oğuz Bskata'nm, Orman Ka
nununda yapılması düşünülen değişiklik
lere dair sözlü sorusu ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdasın cevabı (6/437) 309:328 
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dürlüğünün yapmış olduğu telekomüni
kasyon ihalesine dair yazılı soru önergesi, 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu; iki Dev
let Bakanının, yazılı sorusuna vaktinde cevap 
vermemeli: suretiyle Parlâmento denetimini ak
sattıklarını ifade ile kanunların kendisine,-,ta
nıdığı hakları kullanmakta acze düşmiyeceğini 
bildirdi. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bdkata; geliş
mekte bulunan Orta - Doğu olayları üzerinde 
durarak, hâdiselerin inkişafı ve Hükümetçe alı
nan tedbirler hakkında Cumhuriyet Senatosu
na izahat verilmesi gerektiğini bildirdi. 

İstanbul Üyesi Tekin ArAurun; Orta - Doğu 
olayları hakkında Cumhuriyet Senatosuna Hü
kümetçe açıklamalarda bulunmasına Başkanlı
ğın tavassutunu ve gerekirse bu konuda bir giz
li toplantı yapılmasını istedi. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ha
san Kangal'a izin verilmesi, 

Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ha
san Kangal'ın tahsisatının verilebilmesi hak
kındaki Başkanlık tezerekeleri okundu, kabul 
olundu. 

5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi görüşüldü 
ve teklifin kanunlaşması kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde kal
madığından 30 Mayıs 1967 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 15,50 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvckili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Katin 
Tabiî Üve 

Selâhattin özgür 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Hamido'nun yakınların
dan bâzılarının öldürülmesine drrr sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/440) 

2. — Cumhuriyet Senatasu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı mad-

j delerinin uygulanmasına dair sözlü soru önerge-
i si, Adalet ve Ticaret bakanlıklarına gönderil-
I mistir. (6/441) 

i 3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil-
i mi Onat'm, ticaret liselerinden mezun olanla-
j ra dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan-
! lığına gönderilmiştir. (6/442) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun de
ğişik geçici 5 ve 6 neı maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki 11 . 2 . 1963 tarihli ve 7244 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/156; Cum
huriyet Senatosu 1/749) (S. Sayısı : 926) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Ka
nunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/152; Cumhuriyet Se
natosu 1/752) (S. Sayısı : 929) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ma
caristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatoou Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar ve î.ıkân ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/264; Cumhuriyet Senatosu 
1/734) (S. Sayısı : 927) 

4. — Nükleer enerji sahasında hukukî mesu
liyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/261; Cumhuriyet Senatosu 1/731) (S. Sayısı : 
928) 

BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma, saati : 15,00 

BAŞKAN — Bajkanvcklli Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanaldır-le) - ADİ Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 64 ncü Birleşimi açıycrum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakere
lere başlıyoruz. 

4 .— BAŞKANLIK DÎVAIIÎITIH CGNEÎ, KURULA SUNUŞLARI 

1. — Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlıınun 
partilerinden çıkarılmasına harar verildiğine ve 
hararın hesinleşt iğine dair C. II. Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grunu Başhanvekiüiği tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Edirnek Senatörü Tahsin Banguoğlu, Birle

şik Yüksek Disip'in Kurulunca partimizden 
kesin olarak çıkarılmış ve karar kesinleşmiştir. 

Adı geçenin partimiz üyeliğinden kaydının 
silinmesini rica eder, saygılar sunarım. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup Başkanvekili 

İstanbul 
Fikret Cründoğan 

BAŞKAN 
olunur. 

Yüksek Heyetin ıttılaına arz 

— 299 — 
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2. —• Avrupa Konseyi îstişari Meclis Üyeli
ğine Ağrı Üyesi Salih Türkmen'in aday göste
rildiğine dair C. H. Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grupu Başkanvekilliği tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Başkanlığına 

' ilgi : 15 Mayıs 1967 tarih ve 532/25451 sa
yılı yazılarına cevaptır. 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisi Üyeliğin
den vâki istifalar sebebiyle, Grupumuzca seçil
mesi istenilen 2 asıl üyeliğe, Kocaeli Milletve
kili Nihat Erim ve Cumhuriyet Senatosu Ağrı 
Üyesi Salih Türkmen aday olarak seçilmişler
dir. 

Saygılarımızla arz olunur. 

C. H. P. T. B. M. M. Grupu Başkanvekilleri 

Elâzığ 
Milletvekili 

Dr. Kemal Satır 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Fikret G-üııdosran 

BAŞKAN — Tasviplerinize ar zcdiyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında açık bulunan bir İdare, Amirliği ve iki kâ
tip seçimi. 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili iki önerge 
var, okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Gündemin (A - Başkanlık Divanının Genel 

Kurul sunuşları) kısmında bulunan, açık bu
lunan bir İdare Amirliği seçiminin, Divanda 
acık bulunan iki sekreter üye ile birlikte ya
pılması için teklifin gündeme alınmasını arz 
ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grup Başkanvekili 
Fikret Gündoğan 

Not : C. H. P. adayları. 

1. Sadık Artukmaç 

2. Hüseyin Atmaca 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Başkanlık Divanında 'boşalan yerlerden Gru-

pumuza ayrılan İdareci Üyeliğe Güven Par

tisi Hakkâri Senatörü Sayın Necip Seyhan'ın 
aday olaraş seçilmiş olduğunu saygıyla arz 
ederim. 

Güven Partisi 
Cumhuriyet Senatosu 

Grupu 
Başkanvekili 

Artvin 
Felımi Alpaslan 

BAŞKAN —Sayın arkadaşlar, gündüm yapıl
dıktan sonra C. H. P. adaylarını bildirdiği için 
okunan takrirle Divan kâtiplikleri seçiminin 
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi açık bulunan bir İdare Âmiri; ği ile 
iki Divan kâtipliği seçimleri için kâğıt tevzi 
ediyoruz, oylarınızı kullanacaksınız. Kâğıtlar 
dağıtılsın. 

İdare Amirliği Güven Partisine düşmüştür, 
adayı Sayın Necip Seyhan'dır. 

İki Divan kâtipliği C. H. P. sine isavet et
miştir, adayları Sadık Artukmaç ve Hüseyin 
Atmacadır. İdare Amirliği seçimi irin tasnif 
heyetini seçiyorum. 

Sayın Orhan Akça... Yok. Sayın Halil Ağar... 
Yok. Sayın Cemal Tarlan... Yok. Sayın Mastara 
Tığlı... Burada. Sayın Hüseyin Avni Gck-
türk... Burada. Sayın Emin Açar... Yol:. Sayın 
Hüseyin Atmaca... Aday. Sayın Ahmet Yıldız. . 
Yok. Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu... Burada. 

İkinci tasnif heyetini seçiyorum, Divan kâ
tipliği için. Sayın Tekin Arıburun... Burada. 

Sayın Lûtfi Aka tir? Burada. Sayın Mehmet 
Öagüneş? Yok. Sayın Enver Kök? Yek. Sayın 
Mehmet Zeki Tolunay? Burada. 

Şimdi hangi ilden secime bayhyaeağırnızı tes-
bit iç'n kur'a çekiyorum. Fehmi Alpaslan. Art
vin den başlıyoruz. 

(Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'dan başlana
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• İdare amirliği seçimi için Sayın 
Kalpaklıoğlu, Sayın Tığlı, Sayın Göktürk tasnif 
heyetine seçilmişlerdir. 

Kâtip üyelikleri seçimi için de Sayın Ârıbu-
run, ayın Akatlı, Sayın Zeki Tolunay tasnif he
yetine seçilmişlerdir. Tasnif heyetleri lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Oylarını kulanmıyan sayın üye 
Oylama işlemi bitmiştir. 

var mı? Yok, 
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5. —DEMEÇLEK 

1. — İçişleri Bakanı ve Dışişleri Baham vehili 
Faruk S ilhan'ın, Orta - Doğu buhranı ve Hühü-
meîimizin tutumu hakkında demeci. 

BAŞKAN — Tasnif devam ederken, Sayın 
İçişleri Bakanının Orta - Doğu meseleleri hakkın
da Heyeti Umumiyeye bir mâruzâtı vardır; ken
dilerine söz veriyorum. Buyurun ayın İçişleri Ba
kanı Faruk Sü'kan. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın Senato 
üyeleri; Orta - Doğu buhranı ile ilgili mâruzât
ta bulunmak üzere huzurunuzu işgal ediyorum. 

Dünyamızın muhtelif yerlerinde zaman zaman 
çıkan, l a m ı ve milletlerarası ahengi ve huzuru 
tehdideden buhranlardan biri bölgemizde husule 
gelmiş bulunmaktadır. Bu mühim gerginliğin bi
dayetten beri geçirmiş olduğu ve halen arz ettiği 
safhalar hakkında Yüksek Senatoya bilgi sunmak 
istiyorum. 

İsrail ile Suriye ve Ürdün arasında öteden 
beri hudut olayları cereyan etmekte bulunduğu 
ve bunların zaman zaman artış kaydettiği ve ha
zan uzun süre hâdise kaydedilmediği yüksek ma
lûmlarıdır. 

İsrail - Suriye sınırında son aylarda gayrl-
mııntazam fasılalarla süregelen hudut hâdisele
ri son Lir aydan beri gittikçe yükselen bir seyir 
takibederek Orta - Doğu'da son derece ciddî bir 
buhranın doğmasına yol açmış bulunmaktadır. 

Bu bukranın süratle gelişmesine sebep teşkil 
eden unsurlar şu noktalar etrafında özetlenebilir: 

İsrail tarafının iddialarına göre, Suriye'nin 
İsrail topraklarına sızmaları sıklaştığı gibi, bu te-
cavi'n olaylarının tesir sahası da genişlemiştir. 
B. A. C. ve Suriye iddiaları ise, hudutta vukua 
gelen olaylarda Suriye'nin kusurlu olmadığı sek
lindedir. 

Suriye - İsrail hudut olaylarına değinen İs
rail Bjşbakanı ile Genelkurmay Başkanı, Suri
ye'ye sert beyanlarda bulunmuşlardır. 

Hudut hâdiselerinin arttırdığı gerginlik üze
rine Suriye ve İsrail, sınırda ihtiyati tedbirler al
maya başlamışlar; bu tedbirler merdivenleşme 
neticesinde bir askerî tahşidata yol açmıştır. Bu 
hazırlıkların tevlidetmiş olduğu gerginliğin bu 
safhasında Birleşik Arap Cumhuriyeti, evvelâ Su
riye'ye yardım va'dini yenilemiş, Suriye'ye yapı-

VE SÖYLEVLER 

I lacak her hangi bir tecavüz karşısında, Suriye -
B. A. C. İkili Müdafaa Anlaşmasının yürürlüğe 
gireceğini teyid eylemiş ve bu cümleden olarak 

I bir askerî heyetini Şam'a göndermiştir. 
Bu durum karşısında her iki taraf askerî ted

birlerini artırmışlardır. B. A. C. birlikleri Sü
veyş Kanalının Şark'ma geçirilmiş ve gerek İsrail 
gerekse B. A. C. Gazze ve Sina bölgesinde yığmak 
yapmaya başlamışlardır. Bu devre içinde bölge
deki Arap memleketleri birer deklârasyonda bu
lunarak Arap ülkelerinden her hangi birine yapı
lacak saldırıyı kendi ülkelerine yapılmış bir te
cavüz telâkki edeceklerini açıklamışlardır. Bu 
cümleden olarak Irak, Cezayir, Ürdün, Suudi 
Arabistan ve Lübnan mesul gözcüleri tutumlarım 
aydınlatan beyanlarda bulunmuşlardır. 

Olayların bu safhasında B. A. C. Hülcümeti, 
Gazze bölgesinde 1956 dan beri barışı koruma 
görevinde bulunan Birleşmiş Milletler birlikleri
nin çekilmesini talebeylemiştir. Bu talebini ya
parken B. A. C. Barışı koruma birliklerinin 

| B. A. C. nin arzusu üzerine ve o zamanki Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri Dag Hamerşöld ile 

J B. A. C. Hükümeti arasında teati edilmiş olan 
I mektuplara müsteniden görev aldığını ve bunun 
j hiçbir Birleşmiş Milletler kararma dayanma dığı-
I nı ileri sürmüş ve yine kendi arzusu ile bu bir

liklerin çekilmesini talebetmenin kendi hüküm-
I ranlık haklarından madudolduğuna işaret etmiş

tir. Bu durum karşısında Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri UTlıant, 22 Mayısta bu birliklerin 

I çekilmesine rıza göstermiştir. Bahis konusu bir
likler, 3 400 kişi olup Kanada, Norveç, Dani
marka, Yugoslavya ve Hindistan askerlerinden 
terekkübetmektedir. 

Burada şu noktayı belirtmek isterim ki, B. A. 
I C. nin talebi üzerine Genel Sekreterin beynelmi

lel barış gücünü derhal geri çekmesi Birleşmiş 
Milletler çevrelerinde bilâhara çeşitli yorumlara 
yol açmıştır. Meseleyi sırf hukukî bakımdan mü
talâa etmeye mütemayil olanlar, UThant'm baş
ka türlü hareket edemiyeceğini ileri sürerek, bu 
hareketini yerinde bulmaktadırlar. Bir kısım 
devletler ise, 1956 ela Hamerşköld'ün İsrail'e ver
diği memoranduma atıfta bulunarak, barış kuv
vetleri geri çekilmeden önce İsrail'e hiç olmazsa 
haber verilmesini mânevi bir vecibe olarak telâk-
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ki etmektedirler. Diğer bâzı devletler ise, Gene' 
Sekreterin çok acele ett'ğini, 'bu kadar mühlı: 
politik veçheleri olan bir meselede Güvenlik Kon 
şeyinin daimî üyelerine ve barış gücü göndermiş 
elan memleketlere danışmak gerektiğini, oysa 
UT'hant'm kuvvet gönderen memleketlerin temsil
cilerini ancak geri çekmek kararını aldıktan son
ra haberdar ettiğini ileri sürmetkedir. UThantın 
o bölgede barışı tehlikeye düşürecek bir durumun 
hâsıl olmasından 'bir dereceye kadar mesul telâk
ki edilmesi gerekeceğini iddia edenler vardır. 

Burada şu hususu özellikle tebarüz ettirmek 
isterim : Gazze bölgesindeki barış gücünün 
UThant "m kararı ile geri çekilmesi üzerine, umu
mi efkârımızda Kıbns'taki barış gücünün de 
aynı akıbete uğrayıp uğramıyacağı hususunda 
bir istifham belirmiştir. Derhal arz edeyim ki, 
böyle bir hareketin vukuuna ihtimal verilemez, 
zira Kıbrıs'taki barış gücü Güvenlik Konseyi 
kararları ile görev başına getirilmiş ve görevleri 
uzatılmış bulunmaktadır. Gazze bölgesindeki ba
rış gücü ise, yukarıda da arz ettiğim veçhile, Gü
venlik Konseyi kararma dayanmayıp o zamanki 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile B. A. C. 
arasında teati edilmiş olan mektuplara istinadet-
mektediı*. 

Şimdi buhranın inkişafı ile ilgili husus hak
kında mâruzâtıma devam ediyorum. 

Hâdiselerin süratle gelişmesi karşısında gerek 
Suriye ve B. A. C , gerekse İsrail tarafından giri
şilen hazırlıklar hızlandırılmış ve husule gelen 
buhran ciddî bir prestij krizi intibaını ve mı ekte 
devanı etmiştir. Bununla beraber, karşılıklı teh 
ş 1da tın artması ve durumun umulmadık bir isti
hale ile silâhlı bir çatışmaya müncer olabileceğin 
hesaba katan 'büyük devletler her iki taralı teski
ne gayret sarf etmeye koyulmuşlardır. 

Buhranın bu safhasında bütün tahminleri de
riştiren önemde bir gelişme daha yer almıştır. Bu 
gelişme, B. A. C. nin Akabe Körfezini kapatması 
olayıdır. 

İsrail ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasın
daki 1956 çatışmasından bu yana, Akabe Körfezi
nin ağzına yakın Şanm - ül - Şeyh mevkiinde a: 
sayıda bir Birleşmiş Milletler Barış gücü bulun 
makta ve Körfeze İsrail gemilerinin girip çıkma 
lan serbest tutulmakta idi. Birleşik Arap Cum
huriyetinin 22 Mayıs gecesi almış olduğu bir ka 
rarla Birleşmiş Milletler askerleri Sarım - ül 

^ ey İr teki yerlerini terk etmeye davet olunmuş ve 
-YÖrfez'n İsrail gemilerine kapalı olduğu ilân 
edilmiştir. Bütün dünyada önemle karşılanan bu 
3. A. C. kararı üzerine, büyük devletler buhra
nın çok ciddî bir safhaya intikal ettiğini idrak ile 
ieenni ve yatıştırma teşebbüslerini artırmışlardır. 

Husule gelmiş olan gergin durum üzerine Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant istişare
lerde bulunmak maksadı ile Kahire Ve hareket et
miş ve B. A. C. ilgilileri ile temaslarda bulun
muştur. Bu temaslar neticesi hakkında sarih bu
jimiz henüz mevcut değildir. UThantın vereceği 
laporun müzakeresinden sonra, Güvenlik Konse
yinin buhran ile ilgili kararma intizar olunmak
ta dır. 

Şurası söylenebilir ki, 'bölrgede ve bölge dışın
da ne Soyvetlerin, ne Amerlkaiılann, ne de Arap 
devletleri ve İsrail'in silâhlı çatışmaya müncer 
olabilecek bir ihtilâfta menfaatleri olamıyacağı 
kanaati yaygındır. Türkiye'nin menfaatlerinin 
de bu bölgenin sulh ve güvenlik içinde bulunma
lında olduğu aşikârdır ve izahtan varestedir. 

Dışişleri Bakanlığımız, Orta - Doğu'daki buh
ranın ilk safhasında, Orta - Doğu'daki büyükelçi
leri ile istişarelerde bulunulmasının lüzumunu 
jöz önüne alarak ilgili büyükelçileri Merkeze da-
vet etmiş ve istişarelerde bulunmuşlardır. 

Bu sırada, bölge devletleri büyükelçilerinden 
bâzıları Dışişleri Bakanlığına gelerek, buhran 
hakkında izahatta bulunmşiar ve görüşlerini bil
dirmişlerdir. 

Buhranın halen bir intizar devresine girmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. Durum âzami "teyakkuz
la takibedilmekte olup, bölgenin ve dünya sul
hunun yararına olacak bütün gayretler sarf edil-
ınetkedir. 

Orta - Doğu buhranı Millî Güvenlik Kuru
lumuzda da görüşülmüş ve 27 Mayıs günü ya
pılan Bakanlar Kurulu toplantısında aşağıdaki 
tebliğin yayınlanması kararlaştırılmıştır. Dün de 
Mecliste arz ettiğim gibi, Hükümetimizin tebliği 
jöyledir: 

«Hükümetimiz Orta - Doğu buhranının geliş
mesini büyük bir dikkatle izlemektedir. 

Bölgede banş ve güvenliğin hâkim olmasına 
hüyük önem atfeder ve bu yolda her zaman elin-
len gelen gayreti sarf etmekten geri kalmamış 
ilan Türkiye'nin barışı tehdldedici durumların 
leydana gelmesinden ciddî endişe duyacağı ia-

j i îd i r . •-
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Türkiye, bansın ihlâline yol açacak bütün ha
reketlerden kaçınılması lüzumuna kaani buluna
rak buhrana son verecek gayretleri desteklemek
tedir. 

Türk Hükümeti her zaman olduğu gibi bu ke
re de buhrana sebebiyet veren durumun mütalâ
asında Birleşmiş Milletler Yasası ile hak ve ada
let prensiplerine dayanmak gerektiği inancın
dadır. Bu arada, Hükümetimiz, komşuları ile iyi 
dostluk münasebetleri çerçevesi içerisinde Türki
ye ile Arap memleketleri arasında mevcut yakın 
ilişkileri de göz önünde bulundurmaktadır.» 

Hükümetin resmî beyanı budur. Bu beyan 
dışındaki neşriyat ve beyanlar Hükümetimizi il
zam etmez ve resmî mahiyet taşımazlar. 

Nuhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri; 
Şunu teyiden arz etmek isterim ki, 'bölgemizde 

vukua gelmiş bulunan bu buhranın her safhası 
ve inkişafı Hükümetimiz tarafından gayet ya-
kinen, ciddiyetle ve soğukkanlılıkla takibe dilmek
tedir. Bölgemizde sulh ve sükûnun hâkim kılın
ması hususunda dikkatli ve müteyakkız bulun
maktayız. 32 milyonluk bir Devletin bütün me
suliyetinin idraki içinde hâdiseleri yakinen ta
kibe tmekteyiz. 
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Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İdare Amirliği için yapılan se
çim neticesini 'bildiren ftasniıf heyeti raporunu 
okutuyorum. 

Yüksek Bankanlığa 
Cumhuriyet 'Senatoca! Başkanlık Divanında 

açık bulunan ıbir İdare Amirliği üyeliği için 
yapılan s'&çimıe (110) üye ıkatılmış ve neticede 
il'işjk listede adları yazılı zevat hizalarında 
göctorl'len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Necip Soykan 108 oy alarak seçilmiştir. 

Tasnif Heyeti 

Üyo 
Kayseri 

Hüseyin Kalpaiklıoğlu 

Üye 
Sakarya 

Musıtafa Tığlı 

Üye 
Niğde 

Hüseyin Avni Gölktürik 

BAŞKAN — Kendilerini tebrik eder, başa
rılar dilerim. (Alkışlar) 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, 22, 23 Nisan tarihlerinde T. 1. P. 
İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın İzmir'de 
verdiği konferansa dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu ve İçişleri Bakam Faruk Sükan'ın 
cevabı (6/433) 

13AŞ.CLİ1İN — Sayın Hilmi Onalt? Burada. 
Sayın İçişleri Balkanı? Burada. Soruyu okutu-

BAŞKAN 
yın İçişler 

yoruım •efendim. 

Cuımihuriyet Senatosu Başjkanılığma 
Aşağıdaki sözlü sorumun İçişleri Balkanı ta

rafımdan cevaplandırılmasını arz ve ırica ede
rim. 

3 Mayıs 1967 
M. Hilmi Onat 
İzmir Senatörü 

22, 23 Nisan 1967 tarihlerinde İstanbul Mil
letvekili Çetin Altan'ın, Ege gezisinde İzmir'
de 'kıonuışitıtklarına ıben de şahidoklum. Şöyleki: 

22 Nisan 1967 ıgünii İzmir Ticari İlimler5 

Akademisi öğrencilerine (Atatürk ve Sosya
lizm) ıkonulu 'bir konferans vereceğini bildire
rek Fuar pav'yonunda tertiplediği Ikonferansta 
ikonu ile hiç ilgisi 'bulunmıyan aşağıda teabit 
•odelbiMiğim hususlarda dinleyicileri ıtahrik et
miş ve günlerce İzmirlilerin huzurunu (kaçır
mıştır. 

1. — Halen Tüıikiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin Başvekiline ağır hakaret ve ithamlarda 
bulunmuş, Sayın Başvekilin ismini değiştirmiş
tir. (Atatürk ve Sosyalizmin) Morrisomla ilgi
si vardır? 

2. — Ordunun % 95 inin bir Amerikalı Tüm
generalin 'emrinde olduğunu açıkça, 'kendin© 
göre anlatmıştır. Bunun da (Atatürk ve Sos
yalizm) adlı konferansla ne ilgisi vardır? 

3. — TPAO boru hattından da bahsetmiş
tir. Bunun da tkonferansla ne ilgisi vardır? 

— 303 — 
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4. — Parlâmento hakkındaki iddiasında: 
emekçilerin bulunmadığı meclisten ibugüne (ka
dar çıkan kanunlar ımeşra (değildir demektedir. 
Bu konuşmacı: Atatürk devri, C. H. P. devri, 
1950 - 1960 D. P. devri ve 1 9 6 1 - 1985"yılma 
kadar olan (kanunları ımeşru. saymamıafctadır. 
Bu hususta ne düşünülüyor. 

5. — Ve nihayet Atatürk'ün «Komünizım 
her görüldüğü yerde ezilmelidir» sözünü eleşti
rerek: Atatürk ibumı söyliyemez eğer söylerse 
kendi kendini inkâr -etmiş olur. demiştir. 

A) . Bütün bu hususlar hakkında Hükü-
imeit.ee ne düşünülmeiktedir ?. 

B) Son idıereee tahrik lediei hu (konuşmalar
la halik ıbüyüik olaylara itilmiş ve emniyet (kuv
vetleri günlerce işini gücünü bırakıp konfe
ransçıyı takip ve korumak zorunda kalmıştır. 
Ani bir olay karşısında ilgililerin durumunu 
açııklar imisiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz İçişleri Bakanı (Sa
yın Faruk Sükan. 

İÇİŞLEEİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena-
tö-rl-er; İamir Senatörü Sayın Hilmi Onat'ın 
sorulariyle ilgili cevaplarımı arz 'ediyorum. 

Sayın Senatör, T. İ. P. İstanbul Milletveki
li Çetin Altan; Ege 'bölgesinde itertibettiği ge
zi sırasında 22 - 23 Nisan 1967 'günü İamir İk-« 
tisadi ve Ticari İlimler Akademisi Talebe Ce-
nıiycıfci tarafından Fuar dö Benelüks pavyonda 
düzenlenen «Atatürk ve .Sosyalizm» konulu 
konferansında uzun bir konuşma yapmıştır. 

Anayasamızın ve kanunların herikese, her 
Vatandaşa tanıdığı haklardan bilistifade 'gayet 
tabiî ki, 'milletvekilleri de, senatörler de kon
feranslar tentibederler, toplantılar yaparlar ve 
fikirlerini, görüşlerini ifade 'ederler. Sayın Çe
tin Altan tarafından verilen konferans, konu
nun muhtevası dışında, konu ile ilgili almıyan 
birçı/k hususlara da intikal etmiştir. Yalnız 
•bu konuşmaların hepsi, ilgililer tarafımdan tes-
b ' t edilmiştir. Suç unsurlarının mevcut bulun-
aııakta olduğu görülmüştür, fmeveudolduğu tes-
bit edilmiştir. Ye konuşma, gerek Çetin Al-
tan-'a ait konuşma ve gerekse diğer konuşmacı
lara ait metinler Cumhuriyet Savcılığı ve Ad
liyeye intikal ettirilmiştir. Şu vaziyet ımuvace-
hecinde bu »konuşma 'üzerinde daha fazla tefsir
de bulunmak Anayasaımızın âmir hükmü icabı 

taraflımızdan yapılamamaktadır. Türkiye'de 
kanunlar vardır. Hukuk devleti müdafaasını 
yapıyoruz, elbette iki, suç işliyenler cezalarını 
çekerler, eğer suçu teayyün 'eder ve kararlaştı
rılırsa. Binaenaleyh, bu mevzuda daha fazla 
izahat vermeyi ibiraz evvel arz «ettiğim 'gibi, uy-
igun ve ikanuni bulmamaktayım. Gayet tabiî, 
İçişleri Bakanlığı olarak bu kabil konferans
larda ımuhtemel hâdiselerin önlenımesi zımnın
da gerekli -emniyet tedbirleri almaik vazifemiz-
di. Yine birçok tahrikler yapılmış iolan bu 
konferans münasebetiyle emniyetin gerekli 
tedbirleri 'almış olması hasebiyle müessif olay
lar önlenmiştir. Arkadaşıma verebileceğimiz 
malûmat bundan ibarettir. Bütün dokuman 
elimizdedir. Arzu buyururlarsa emniyet ve İçiş
leri Bakanlığı elindeki malûmatı 'kendilerine 
tetiklik 'etımelk üzere sunarım. Saygılarımı arz 
•ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın OnalL 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler; evvelâ Sayın İçişleri Ba
kanına yakın ilgisinden dolayı teşekkürlerimi 
sunmayı bir borç bilirim. Bu sözlü soruyu hu
zurunuza getiranekle birçok yönden vazifemi 
yaptığıma kaaniiım. Zira maksadım hiçbir şah
sı, hiçbir partiyi hedef tutmak değildir. 

Sadece Ege de ve bilhassa İznik de halkı 
günlerce üzen ve ilgilendiren, benim de şahidol-
duğum ortamın havasını sizlere yansıtmaktan 
ibarettir. Bundan sonraki olaylara hep bera
ber çare bulabilmektir. 

22 Nisan 1967 günü Izniir Ticari İlimler Aka
demisi Talebe Cemiyetine Fuar dö Benelüks 
Pavyonunda düzenlenen (Atatürk ve sosyalizm) 
konulu konferansı T. İ. P. İstanbul Milletve
kili Çetin Altan vermiştir. 

Konferansçının masası üzerine bu konu ile 
ilgili olarak bir Türk Bayrağı ve üzerine de 
bir Atatürk büstü yerleştirilmişti. Bütün bun
lar (Atatürk'ün) sosyalizme ait fikirlerinin 
nelerden ibaret olduğunu dinlemek istiyenler 
için ilginç ve normaldi. 

Lâkin, konuşma başlayınca bütün dinleyici
ler, hepimiz kendimizi bir Türkiye İşçi Partisi 
kapalı salon toplantısında sandık. İrk konuşmacı 
Milliyet yazan Erduraırdi ondan sonra Çetin 
Altan çıktı. Bakınız konuşmalara: İ lk söze 
Amerika'dan ve Morisoıı'dan bahsile; 

— m^ 
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Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü Başveki
lini! hedef tutuyor.. Hemen arkasından; Ordu
muzun % 95 inin bir Amerikalı tümgeneralin 
emrinde bulunduğunu söyledi ve üzerinde ıs
rarla durarak bir malûmat olarak geçti ve bunu 
nakletti. Hemen arkasından; Güney - Doğu 
Anadoludatki petrol boru hattının inşa ve ku
rulmasına ait meselelere girişti. Hâlâ şaşırmak
ta idik. Bunun sosyalizm ve Atatürk'le ne il
gisi vardı? Emekçilerin bulunmadığı Meclisler
den çıkan kanunların gayrimeşruluğundaki 
fikri, Atatürk 'ün «Komünizm her görüldüğü 
yerde ezilmelidir» sözüne, «Atatürk, bunu söy-
liycmez, söylerse kendi kendini inkâr etmiş 
olur.» deyiminin bu konferans konusu ile tearuz 
teşkil ettiğiniı gördük. 

Keza, bundan sonra Eşrefpaşa semtindeki 
salonda ise, bir çok tahrik edici konuşmalar 
arasında, bakınız beyana: «İşçi, çiftçi, emekçi 
vatandaş size ihtilâl yapın demiyorum.» diyor. 
Yani, yapın diyor. Ve gençlerin gürültü çıkar
tması üzerine de, «Beni Parlâmentoda senin 
temsilcilerin dahi susturamadılar, susturanıı-
yoriar» delmek suretiyle de dinleyicilere ve 
Parlâmentoya meydan okumuştur.. Ve fakat, 
biraz sonra silâh geri tepiyor. Olaylarda meş
hur tartaklanma başlıyor. Hele olaylardan son
ra, dışarı çıkarken halkı tahrik edişi, emniyeti 
çok güç duruma sokmuştur kanaatindeyim. 
Halk hücum etmiş, bir çok polisin yere düşmesi 
emniyetin durumunu bir kat daha güçleştirmiş
tir. Bundan sonra aynı gece, Karşıyaka, Şenlik
lerde bir toplantı tertiplenmiş ve fakat halkın 
büyük tepkisi karşısında ve bâzı ihbarların 
kendisine ulaşmış olması buradaki kouuymasını 
iptal ötmesine sebebolmuştur. Hakikaten bun
da büyük bir isabet vardır. O gün eğer orada 
bir konuşma yapılsa idi, bugün huzurunuzda 
çok müessif olaylar gelip, konuşulacak ve tar
tışılacaktı. 

Yalnız, muhterem arkadaşlar, burada bir 
husus d alı a dikkatimizi çekmiştir. Bu konfe
ransçı buraya gelmeden evvel 'bizini de bizzat 
ımüşahade e'ttiğinıiz salona iki hanım 'dinleyici 
de gelmiştir. Bunlardan birisi de meşhur, gün
lerce mefcbuaıtı işgal eden telefoncu Ayten Ha
nım di. 

Ertesi gün Bornovada Çamdibinde yapılacak 
konuşmaya gittiği zaman da, halkın büyük tep

kisi ve Eşrefpaşa 'daki gibi çürük yumurta yağ
muru ortalığı huzursuz kılınış, bir yandan 
23 Nisan tertibi ile, kir yandan o günkü İzmir'-
liler için hayatî olan Karşıyaka - Altmordu ma
çının çok elektrikli havası içinde ve hele ecnebi 
iki ticaret heyetinin de İzımirde bulunuşu em
niyet kuvvetlerini âdeta şaşkın hale getirmiştir. 
Bu esnada Bornovamn hali (de ortaya çıkınca 
her iş bırakılmış, polis bindirilmiş kuvvet ha
linde buraya sevk edilmiştir. Halk güçlükle 
yatıştırılmış ve konuşmacı daha güç durumda 
Manisaya doğru sevk edilmiştir. Ben Mar.isa-
daki duruma girmiyeceğim. 

Şimdi sayın senatörler, sizlere de soruyorum: 
1. -«Atatürk ve sosyalizm» konulu konfe

ransla Morison teşbihinin ilgisi nedir? 
2. Ordunun % 95 inin Amerikalı bir tüm

general emrinde olmasının bu konferansla ilgi
sini bir türlü anlıyamadım. 

3. Boru hattının, işçi, çiftçi, halk ihtilâli
nin bu konferansla ilgisinin izahı mümkün ele
ğidir. 

4. Hele emekçilerin bulunmadığı meclisler
den çııkan kanunların gayrimeşru olması, bu
nun halika açıkça söylenmesi, topyekûn Ata
türk kanunlarını, C. H. P. devri kanunlarını, 
1950 - 1960 D. P. devri ve 1961 - 1965 devri ka
nunlarını inkâr etmek değil de nedir 

O kaide 1965 te millî bakiye ile Meclise gi
ren 15 T. İ. P. milletvekilinden sonraki kanun
lar mı meşru oluyor? 

Bu ne biçim Anayasa anlayışı? Sıkışınca 
Anayasa diye avaz avaz bağıran kimse bu gay
rimeşru saydığı kanunun kendisine verdiği ko
nuşma hakkını, etrafına hakaretler yağdırma 
yetkisini, fikirlerini yayma, seyahat -etme, 
düşünme ve haberleşme, vicdan, dinî inanç, ka
naat ve serbest yazı yazma hürriyetlerini bah
şeden Anayasayı nasıl gayrimeşru sayıyor? 
Bunu doğırusu anlıyamadım. 

Ben yalnız Ege'de bir tek şeyi anladım : 
Türk gençliği, Türk halkı ve müesseseleri ayak
tadır, uyanıktır. 

Ege asırlardan beri medeniyetlere beşik ve 
basamak olmuş, fakat komünizme asla itibar 
etmemiştir. Bu vatan hepimizindir. Artık biz 
onun ve bunun modası geçmiş ihtilâl metotla
rına, bir sınıfın , emekçi sınıfının proleterya-
nııı hâkimiyetine, ağaların, burjuvaların ida-
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re edeceği sisteme asla itibar etmiyoruz. Tür
kiye; Atatürk'ün çizdiği yoldan gitmektedir. 
Böylece çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacak 
ve kalkınacaktır. 

Berninı Atam, hem Batılı, ham medeniyetçi 
ve ham de demokratik rejime bağlı idi. Be
nim Atam, ilhamlarını asla doktrinlerden al
mazdı. Hükümetimin dikkatini çekebildim ve 
gazete sütunlarındaki olayları açıklıkla sizle
re sunabildimse kendimi bahtiyar addediyorum. 

Sayın İçişleri Bakanına, gösterdiği hassa
siyet ve Hükümetin bu yoldaıki davranışların
dan dolayı kendilerine saygı ve hürmetlerimi 
sunarım. 

Saygılarım!?. 
BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır. 

İki Divan Kâtibi seçimine ait tasnif heyeti 
raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 

açık bulunan iki kâtip üyelik için yapılan se
çime (110) üye katılmış ve neticede ilişik liste
de adları yazılı zevat hizalarında gösterilen od
ları almışlardır. 

Arz olumu. 

Tasnif heyeti 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Lûtfi Akadlı 

Malatya 
M. Zeki Tulunay 

1. Saduk Artukmaç 93 
2. Enver Bahadırlı 52 
3. Hüseyin Atmaca 42 
4. Fikret Gündoğan 5 
5. Ahmet Naci Arı 2 
6. Arşla n Bo;ra 1 
7. H. Oğuz Bekata 1 
8. Mehmet Pırıltı 1 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç 93 oy
la seçilmişlerdir. Kendilerini tebrik eder, başa
rılar dileoim. Diğer sayın aday nisabı doldur
madığı için gelecek birleşimde seçim tekrarla
nacaktır. («Diğer aday kaç oy aldı?» sesleri) 
42 oy almıştır, efendim. 

Sorulara devam ediyoruz. 
2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil

mi Onafm, İzmir'de açılacak Yüksek Teknik 
Okuluna dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı İlhami Ertem'in cevabı (6/434) 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Burada. Sayın 
Onat? Buradalar. Soyuru okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Milli Eğitim Baka

nı tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

İzmir Senatörü 
M. Hilmi Onat 

Soru 1. İstanbul'dan sonra sanayi bakınr.n-
dan 2 nci sırada gelen İzmir'e de Yüksek Tek
niker Okulunun açılması ne zaman olacaktır? 

Soru 2. İzmir'de Yüksek Tekniker Okulu 
için hazırlanmış bir bina ve lâboratuvarm hazır 
olduğu 'bildi-diniştir. Bunun sizce de bilindiği 
doğru mudur? 

Soru 3. İzmir Türkiye sanayiinin merkezi 
ve birçok yüksek okulların toplandığ) bir yer 
olarak öğretim üyesi temini de bahis konusu 
olamıyacağıaa göre Yüksek Tekniker Okulunun 
açılmasına başka bir engel bulunup bulunmadığı^ 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı İlhami 
Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Sayın senatörler, 
İzmir'in sanayiimizde, endüstrimizde, ekonomi-
mizdeki mümtaz yeri malûmdur. Fakat, İkinci 
Be] Yıllık Plânda erkek sanat enstitüleri hak
kında bir statü değişikliği teklif edilmektedir. 
Bu yıl üç seneye çıkarılmış olan erkek sanat ens
titülerinin dört yıla çıkarılması düşünülmekte ve 
dört yılın ikili devreler haline getirilmesi de ta
savvur edilmektedir. Fakat, bunlar henüz umumi 
hatları belli olup, teferruatı kesinleşmemiş du
rumdadır. Ama, kati netice odur ki, 2 nci 5 yıl
lık Kalkınma Plânı devresinde erkek sanat ens
titüleri 4 yıla çıkarılacaktır. Binaenaleyh, bugü
ne göre 3 yıllık Sanat Enstitüleri üzerine kuru
lu bulunan tekniker okulları ve onların yüksek 
tahsilini sağlamış olan Yüksek Tekniker Okul
ları Statüsünde de Erkek Sanat Enstitüsü Sta
tüsüne muvazi olarak bir değişiklik yapılması za
ruri bulunmaktadır. Bu sebepler tahdında erkek 
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sanat enstitüleri gerekli statülerini alana kadar 
plânlamanın arzu ettikleri veçhile yüksek tekni
ker okulu yurdun hiçbir yerinde açılmamakta
dır. Bu sebeple Izımir Yüksek Tekniker Okulu
nun da açılması geciktirilmiş bulunmaktadır. 
Yoksa böyle bir değişiklik düşünülmese idi, İz
mir'de yüksek tekniker okulu açılacaktı. Durum 
bundan ibarettir, bu sıtatüler gerçekleştiği za
man da tekniker ihtiyacını karşılıyacak şekilde 
İzmir'in ekonomik ve endüstriyel durumuna lâ
yık şekilde kendisi gerekli müesseseye kavuşturu
lacaktır, saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Onat. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Saym Başkan, 

muhterem senatörler, Saym Bakana bu verdiği 
bilgiden dolayı teşekkürlerimi arz ederim. Tek
nikerler dertlerine deva ariyan ve halleri için 
birçok mücadeleler veren ve böylece bir yılları
nın boş .geçtiğine inanan tekniker camiası iman
larında en küçük bir gerileme olmaksızın çalış
mışlar, yapmışlar ve Millî Eğitim tarihinde en 
büyük hak arama örneğini de vermişlerdir. 

Onarın bu davranış ve direnişleri zamanlar 
son~a S"ym Başvekilimize intikal etmiş, Millî 
Eğitim Bakanlığına gelen Saym İlhamı Ertem'-
in de müspet ve olumlu anlayışları ile karşılan
mıştır. 

Bilhassa bu tutumları ile teknikerleri, ilim ve 
irfan yuvalarına döndüren Millî Eğitim Bakanı
na, Toknik Müsteşara ve millî eğitim mensupla
rına bu çocuklarımızın bir kere daha minnet ve 
şükranlarını sunar, böylece meseleve girebilirim. 

13 Ocak 1966 yılında Tekniker Oku
lu Talebe Cemiyeti İzmir'de 3 ncü bir yüksek 
tekniker okulunun açılmasını karar altına almış, 
bu. isteğini İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü kanalı 
ile 11 Ocak 1956 da Bakanlığa sunmuştur. Bu
na karşıbk Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
ToV>;k fin-ot'm Genel Müdürlüğü süratle ve 
11 Şubat 1966 tarihli bir yazı ile ta^bin tetki
kini valiliğe bildirmiştir. Kurulan komisyonlar 
ve yüksek tekniker okulunun açılması ile ilgili 
o1 arak 1-rair'e Teknik Müsteşar Başkanlığında, 
Teknik öğretim Genel Müdürü ile Yüksek öğre
tim Plânlama Genel Müdürü gelerek çalışmışlar
dır. Neticede yüksek tekniker okulunun açılma
sına karar verilmiştir. 

Bir müddet sonra teknikerlerin boykotu ola
yı ara} a girmiş, lâkin bugün bu mesele de bit
miştir. 

Her gün Türkiye'de yeni sanayi hamleleri 
yapılırken takdir buyurulur ki, büyük ilerleme
ler, ağır da olsa, kaydedilmektedir. 

Aslolan mesele; bu sanayi kalkınmasında 
İstanbul başta olmak üzere hemen arkasından 
İzmir'in gelmekte oluşudur. Bu sebeple : 

27 Aralık 1965 yılında Ankara ve İstanbul'
da açılan yüksek tekniker okullarının 3 ncüsü-
nün hiç şüphe yok ki, İzmir'de açılması zarure
tidir. 

Esasen tetkikler yapılırken büyük bir şevkle 
hazırlanan yüksek tekniker okulu binası ve lâbo-
ratuvarları öğrencilerini hasretle beklemektedir
ler. 

Eğer öğretim üyeleri konusunda bir tereddüt 
varsa; bunun asla yeri yoktur. Zira Türkiye sa
nayiini ve yüksek okullarını Ege Üniversitesini 
sinesinde toplıyan İzmir için bu bir mesele ola
maz. 

Daha önce açılması kararlaştırılan bu oku
lun: Türkiye'miz gençliği Ege bölgemizce bilhas
sa İzmir'imiz için taşıyacağı hayati önem büyük
tür. 

Yapılan incelemede halen 1 320 îzmir'li tek-
n!ker okulu mezunu ile, okulda öğrenci olan 440 
tekniker öğrenci İzmir'de açılacak Yüksek Tek
niker Okulunu büyük bir heyecanla beklemekte
dirler. 

Memleketin teknik alandaki çalışmalarla mu
asır devletler seviyesine erişeceğine inanan gene-
^.r, bu yönden kararlı ve azimli görülmektedir
ler. 

En büyük emelleri; Atatürk ilkelerine erişmek 
re onu idame ettirmenin teknik çalışmalarla ola
cağına inançlıdırlar. 

Sayın Hükümetimin ve değerli Millî Eğitim 
Bakanımızın bu husustaki acık çalışma ve iza
hatlarını îzmir'li genç teknikerlere sevinçle du-
vu^ur, ilgililere derin saygı ve teşekkürlerimi 
sunarım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, televizyon yapımına da-
v* sözlü sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Nihad Kürsadhn cevabı (6/435) 

BAŞKAN — Saym Bekatal. Buradalar. Sa
yın Bakan?.. Buradalar. Soruyu okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Turizm ve Tanıtma 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâlet Duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Sözlü soru : -
Zaman zaman yapılacağı kamu oyuna duyu

rulan televizyon, Türkiye'de hangi tarihte, na
sıl ve ne ölçüde .gerçekleştirilecektir. 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı Sa
yın Nihad Kürşad. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (İzmir) Milletvekili— Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; Ankara Senatörü Sa
yın Hıfzı Oğuz Bekata'nm; «Televizyon Tür
kiye'de hangi tarihte, nasıl ve ne ölçüde ger 
çekleştirilecektir?» tarzındaki, sözlü sorusunu 
cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım Bu mev
zuda arz edeceğim cevap gayet kısa olacak 
tır. Şu ana kadar memleketimizde Federal Al
manya Hükümeti ile Hükümetimiz arasındaki 
anlaşmaya göre ve Federal Almanya'nın tek 
nik yardım çevresinde hibe ettiği televizyon 
stüdyo, malzeme ve teçhizat, Ankara'da kuru
lan bir stüdyo merkezine monte edilmiştir. 
Bu televizyon eğitim merkezi 19G6 Haziran 
ayından itibaren kapalı devre olarak faaliyet' 
geçmiştir. Halihazırda bu merkezde televiz
yon teknik ve program personeli yetiştirilmek
tedir. Ayrıca, yine bu yıl imzalanan ikinci bir 
anlaşmaya göre de Federal Almanya Ililkü 
meti küçük bir televizyon vericisini yine mem
leketimize hibe etmiştir. Bu verici. 1967 yılı 
Sonbaharında memleketimize getirtilecek ve 
televizyon istasyonu evvelce kurulmuş olan te
levizyon stüdyosuyla birlikte 1967 yılı sonun
da yayma başlıyacaktır. Televizyon verici ta 
kati küçük olduğundan bu yayınlar sadece 
Ankara ili içinde ve yakın bir çevrede izlene
bilecektir. Bundan başka bir Japon firma
sının iki yıl müddetle ödünç televizyon ve
rici ve stüdyosu teçhizatı verme teklifi kabul 
edilmiş ve bu hususta bir anlaşma imzalanmış
tır. Bu verici de İstanbul'da kurulacak ve 1968 
Baharında faaliyete geçecektir. Halen. mü
zakeresine başlanılmış olan İkinci Beş Yıl
lık Plânda televizyon projesi yer almış bu
lunmaktadır. Plân döneminde kurulacak iele-

l vizyon istasyonları,- bu plân kati şeklini aldık
tan ve-yürürlüğe girdikten sonra belli olacak
tır. Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, buyurun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu sözlü 
soruyu şu maksatla sormuştum. Her sene tele
vizyon bu Bahar tatbika başlanacak veya yazın 
tecrübe- yayınına' başlıyacak veya Sonbaharda 
başlıyacak diye birkaç yıldır konuşuluyordu. 
İstedim ki, Hükümet kati bir tarih belirtsin 
ve bu suretle vatandaşlar da bu tarihe güve
nerek, meselâ bir firma televizyon vasıta
ları yaparak " satmaya da başlamış, eğer 
beş sene sonra olacaksa bugünden para bağ
lamasın. Bunu aydınlatmak için sormuştum. 
Arkadaşımız, az çok bir noktasına sarih ce
vap verdiler. Demek ki, 1G'67 'Sonbaharında, 

- Ankara'da televizyon istasyonu dar bir bölge 
olmakla beraber yayınma başlıyaeakmış. 1968 
Baharında da İstanbul'da faaliyete geçecekmiş. 
Daha geniş olan kısmı ise, Beş Yıllık Plân
da alacağı yere göre plân kabul edildikten son
ra tatbikata konacakmış. Sadece bunları tes-
bit edebilmek ve vatandaşlara iki gün sonra 
her hangi bir vaziyet varmışça sına biraz da 
yersiz bir ümit vermek suretiyle küçük küçük 
satışa çıkmaya başlamış bulunan televizyon 
vasıtalarını bir telâş konusu veya bir reka
bet konusu yaptırmaktan çok konuyu iç yüzü 
ile öğrensinler diye bu soruyu getirdim. Arka-

I daşımızm verdiği izahata müteşekkirim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

I 4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
I Hüseyin Atma-ca'nın, Denizli i1 i sınırları içinde 

bir tarım okulu açılmasına dair sözlü sorusu 
ve Tarım Bakanı Bahri Dcğdaş'm cevabı. 
(6/436) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Buradalar 
Saym Bakan? Buradalar. Soruyu- okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Denizli ili halkı geçimini tarım ürünleri 

I ile sağlamaktadır. Halkımızcı tarım işlerine 
I karşı büyük bir ilgi vardır. Çeşitli iklim ve 
I toprağa sahibolması, her türlü bitkinin yetiş-
I meşini sağlamaktadır. Ortam ve şartların mü-
I saidolması üretimde istenilen verimin ahnma-
I sini engellemektedir. Bu eksikliğin giderilmesi 
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Denizli ili sınırları içinde bir tarım okulunun 
açılmasına bağlıdır. 

Denizli'de bir ziraat okulunun açılması hu
susunda ne düşünüldüğünün Tarım Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

22 . 5 . 1967 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Tarım Bakam Sayın Bahri Dağ-
daş buyurun. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (Kon
ya Milletvekili)—Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri; Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Saym Hüseyin Atmacamın, Denizli ili sınırları 
içinde bir tarım okulu açılmasına dair sözlü 
sorusuna cevap arz etmek üzere huzurunuzda
yım. Denizli ilinde yaptığımız tetkiklere göre 
Çivril ilçesinde 'bir tarım okulunun, ortaokula 
dayalı bir tarım okulunun açılması çalışma
ları içindeyiz. Bu konuda ilgili genel müdür
lüğümüz Yüksek Plânlama Kurulu ile anlaşma 
halindedir. Ümidediyorum ki, 1907 de arazi ko
nusu sair hususları tamamlanacak, 1D68 de bu 
okulun inşatma geçilecektir, malûmaten arz 
ederim. 

BAŞKAN — Saym Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saym 

Başkan, değerli senatörler; Saym Bakanın 
Denizli ili içinde bir tarım okulunun açılması 
hususundaki vnidlerine teşekkür ederim. Bi
zim mcmlckeitimiz bir (tarım mamlelke'ji olması 
itibariyle .g.elirleılrJlıı büyülk kısmını ita ramdan 
temin etmekledir. Türk köylüsü toprağından 
fazla mahsul alabilmek için çoluk çocuğu ile 
çalışmakta, didlnmckbe ve şekı'lt ikanı ile yoğu-
rulimuş bu ıtopx;iktan çoluk çocuğunu besliye-
bilmek için ımahoCil almak çabası 'içimdedir. An
cak:, çalınma kâfi gelimeımokbedsir. Çiftçinıın .tek
nik ziraat bilgis'nin arijtırılimaGi ant:lk Ibir ınee-
buriyet haline gelmiştir. Bunun da tok yolu köy
lere kadar g!i d eb İlecek 'ziraatçı yıeitiş'tirımdktir. 
Nüfusumuzun % 70 lini teşkili iaden Ikiismı 'ta
nımla uğraşmaktadır. 40 hin Ikcıyün ıtarırmsal 
kalkınması, moıkezloıido kıırulan airaait ıteşki-
lâtiyle sağlanamaz. Tarım okullarının abtıtırıl-
ması kalkınma plânımızın da öngördüğü bir 
konudur. Ege'de bir ıtarmı dkulu halen bulun-
maımaiktadır. Bitki örtüsü, iklim itibariyle Eıge 

tarım bakanımdan ayrı .bir 'özellik taşıimaısı (iti
bariyle, ibu bölgede açılacak bir itarum okulu bu 
bölgenin itarımımn 'kalkm'masında büyük fay-
'dalar Bağlıyacaktır. Denizli'de Ege'nin özellik
lerini taşıyan bir ilimiz olması itibariyle isteği
mizin haklılığı konduiğinden meydana çıkmak
tadır. Türk ikö.yünün kalkınması, köylüyü ınıo-
dern ziraaft âleitleröne (kavuşturmak ve tarım 
bilgisini arttırmak ile ınuümikün '.olacaktır. Sa
yın Bakamın bu va'dine tekrar teşekkür eder, 
saygı ile salamlarım. „ 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmrşltır. 

'5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekaia'nın, Orman Kanununda ya
pılması düşünülen değişikliklere dair sözlü so
rusu ve Tarım Bakam Bahri Dağdaşhn cevabı 

(6/437) 

•BAŞKAN — Saym Bakan!. . Buradalar. 'Sa
yın Bckata!. . Buradalar. 'Scruıyu dkuituyorum 
efendim. 

21 . 5 . 1967 

C. Senatosu 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı (tarafın

dan isözliLİ olarak ciovaplandırıllmasma delâlet 
buyuruliiıiasıoı saygı ile rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Sözlü Soru : 
O.iman Kanununda yapııkuası düşünülen 'de

ğişiklikler, yeltkililer arasında ve ikaımu oyun
da oi'ddi endişeler yara.trmışitır. 

İşin makiyeti ve Hülkümiotin ıgörüşıü nedir1? 
BAŞKAN — Tarım Bakanı Saym Bahri 

Dağdaş, buyurun. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya Milletvekili) •— Saym Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; Saym Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Beyin son günlerde basında ve ka
mu oyunu ilgilendiren Orman konusundaki neş
riyat d olay isiyle sormuş olduğu sözlü soruya ar
zı cevap etmek istiyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel evvelâ şunu arz 
e.jmok işitiyorum. Bir kanun tasarısı tarafımız
dan hazırlanmış Başvekâlette veya Yüce Meclis
lere sevkedilmiş değildir. Ancak, Bakanlığımız 
Hükümet programımızda da öngörüldüğü gibi, 
halk - orman münasebetleri ve aksıyan bâzı 
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noksanlıkları gidermek maksadı ile, Orman Ka
nununun birinci maddesi üzerlnd3, tarifi üze
rinde bir çalışma düzeni içersine bir seneden-
beri girmiş bulunmaktadır. Bu çalışmaları ge
rek Hükümet programımızda, gerek Yüce Sena
toda ve Büyük Millet Meclisinde siyasi partile
rimizin müşterek bir görü}ü olarak ileri sürdük
leri ve halkımızın büyük ihtiyaçlarına cevap ve
recek bir tarzda ormanlarımızın geliştirilmesini 
ve haddi asgari de mevcutlarının muhafazası, 
yeni ağaçlandırma sahalarının da tesbiti ve ge
liştirilme:): yönünden bir çalışma düzenine yeni 
bir veçhe vermek maksadı ile bir taslak üzerinde 
Bakanlığımızda çalışılmaktadır. Ben sözlü so
rudan her halde basında çıkan ve bu taslağın 
hazırlanaıaoz.ııdaki pıosedürûn ne olduğunun 
sayın soda soru sahibi tarafından arzu ©dildi-
ğı'ııi anlıyorum. O ıbr.fcmdan müsaade ederse
niz bu çalınmalara naad ibaşladığjmuzı ana hat
ları ile 'izah ıe deyim. 

Evvelâ sözüme 31/1/1965 Pazar günü Yü
ce iSenatcdsiki C. II. P. -Sayın ıtcımsiküsi Ali Rıza 
Uzuner ile, Adalet Bakisi tcaısilc'Gİ §adı Bi-
amy'm ımünterctken hazırladığı ve Yüce Sena
toya bütçe ıiHıünas-öb-atiyle sunulan iz.aibiitl.arla 
bağlıyacağım: «Halen Vatanıaınzm heımen tbü-
tün sathı erozyon âfeıMne mâruzdur. Her yıl 
denizlere akıp, kayıbolan topraklarımızın mik
tarları takriben 750.000.000 metre kübtür. Her 
iki yılda bir Kıbrıs Adasına muadil mümbit 
topraiklar denizlerle ve göllere Ikatılmalkiadır. 
K d a y ve (külfatslz fakat çak isaıbötöiz bir is-
'kân politikası tâlkibi nc^lcasi olardı 13.800 toöy-
de 9.500.000 vatandaşımız ormanlar içerisin
de ve kenarında yaşama güc ve imkânlarını bil-
mecburiye ormana bağlamış durumdadırlar. Or
man azlığı, ihtiyaç çokluğu ve bundan daha da 
mühim yaşama ve yaşatma vazifesi vatandaş -
orman münasebetlerinin bozulmasına sebebiyet 
vermiş, mevzuat muvacehesinde hâdiseler yüz-
blnlerc2 orman dâvası haline inkılâbetmiştir. 
Neticede ormanlar yorgun, takatten düşmüş, bu
na mukabil millî gelirden en az hisse alan ve çok 
iptidai bir hayat yaşıyan orman köylüsü de ha-
llndon devamlı şikâyetçi, küskün, mustarip ha
le gelmiştir. Bir taraftan mevcut ormanları ko
rumak, geniş kayıpların telâfisi için yenilerini 
yetiştirmek, diğer taraftan ihtiyaçları karşıla
mak;. işte, orman politikamız budur. Bu bir iki 

unsur ne kadar çok dengelenebilirse, tabiatiyle 
başarı nisbeti de o kadar artar. Türk Milletinin 
bekası ile yakından ilgili olan Orman varlığı

mızın politika üstü millî bir dâva olarak müta
lâa edJmesi lâzımgeldiğine inanıyoruz. Filha
kika, 37 - 33 ve 131. maddeleriyle ormanları
mız Anayasanın teminatı altına alınmış bulun
maktadır. Buna muvazi olarak Anayasamızın 
derpiş eylediği esaslar realize edilebilecek, Vatan
daş - orman münasebetlerini iyi bir şekilde dü-
zenliyecek, zamanın şartlarına uygun yeni or
man kanununun tedvininde zaruret ve isabet 
gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. Fiilen, ve il
men orman olmaktan çıkmış, orman bütünlüğü
nü -bozmıyan ve daha verimli kültüre tahsis edil
miş bulunan yerlerin en kısa bir zamanda or
man rejimi dışına çıkarılmasını çekilen ıstırap
ların bir kısmını dindireceği ve iktisadiyata 
müspet tesirler icra edeceği kanısındayız» denil
mektedir. 

Biz Bakanlık olarak, Hükümet olarak elbet
te ki, halkın içinden gelmiş bir Hükümet olarak 
halkın ıstıraplarım ve Türk Milletinin ekzistan-
sı ile çok yakından ilişkisi bulunan orman var
lığımızın geliştirilmesi, idamesi ve devamlılığı
nın sağlanması yönünden Anayasamızın ön
gördüğü ilmin, ekonominin ve tekniğin emret
tiği ormanın gelişmesi ve dediğim esaslar dâhi
linde yürütülmesine inanıyor ve bu hususta da 
kati kararlıya. Ancak ilmin, ekonominin ve 
tekniğin orman saymadığı ve her çalının görün
düğü yerin onman ilân edilmesi şeklindeki bir 
tasarrufun da mutlak karşısındayız. 

Gene Anayasamızın 37 nci maddesi, Yurt 
topraklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini 
icraya bırakmıştır. Bu da ne ile sağlanacaktır? 
Elbette ki ilimle, teknikle ve ekonomik şartların 
yerine getirilmesi ile. Yrasaklar ve polisiye ted
birlerle hiçbir şeyin gelişeceğine biz de inan
mıyoruz. O bakımdan 150 003 i aşan orman 
çiftçisi dâvalarına, her gün de artmakta olan 
bu dâvalara bir son verip ormanı ilmin, tekni
ğin, ekonominin esasları üzerine oturtturmak 
için Türkiye'nin mevcut teknik gücünden âza
mi istifadeyi sağlamak ve yurt topraklarının 
ve Türk orman varlığının devamlılığını ve ve
rimliliğini sağlamak amacı ile bir çalışmanın 
içindeyiz. 
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Bu çalışmaya müsaade ederseniz nasıl baş
ladığımızı da arz edeyim. Çankü, konunun bu 
kısmı mühimdir. Asıl i ün csa ;ma girmek i^'n 
tasarının haddi asgaride Yüce Meclisin ve Yüce 
Senatonun gündemine alınması icabeder. Mü
saadenizle taslak üzerin delki çalışmalarımıza 
nasıl başladığımız hakkında, orijinal yazılar 
üzerinde Yüce Senatoya arzı malûmat etmek is
tiyorum. Çünkü, koparılan gürültü kapalı ka
pılar arkasında bir gecede hazırlanıp sanki şey
den mal kaçırıyormuş gibi, talan ediyormuşuz 
gibi bir hava yarat malt istemektedir. Onun için 
Yüce Senatonun prosedür üzerinde bilgi edin
mesinden ben de büyük ölçüde fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Çalışmalarımızın seyri hakkında bilgi arz et
meden evvel bir iki noktaya değinmek isterim. 

G331 sayılı Orman Kanununun bir ikinci 
maddesi vardır. Bu ikinci madde, Bakanlar Ku
rulu Kararı ile 1959 - 1960 senelerinde yürür
lüğe konmuştur. Fakat, Sayın Millî Birlik Gra-
punun da benim Sayın Bülent Ecevit'e Adana'-
dan verdiğim cevap üzerine yayınladığı bildiri
de yine Ziraat Vekâletinin teklifi ile o günkü 
Millî Birlik Hükümeti yürürlükten kaldırmış. 
bu kalkış yine halk - orman münasebetlerinde 
büyük bir uçurum açmış, bunun üzerine 1934 -
19G5 yıllarında G831 sayılı Kanuna ok, GG3 sa
yılı Kanun ve buna dâhil G ncı madde ile, yü
rürlükteki Orman Kanununun ikinci maddesi
ne bir hüküm vaz'edilmiş ve bu yürürlüğe gir
dikten sonra, Nizamnamesi hazırlanıp yürürlü
ğe girdikten sonra, Anayasa Mahkemesi tara
fından iptal edilmişti. Bu iptalde de mucip sc-
bobolarr.k, ormanlarımızın azaltılması ön
görülmekte, fakat buna mukabil ormanın tari
finin şümulünü çok aştığını, filhakika Anaya
sanın ormanı tarif etmediğini, bu tarifi kanun 
koyucusuna bıraktığını ve kanun koyucusunur 
da yeni bir orman tarifi yapabileceğinin aşikâr 
olduğunu ileri sürmektedir. B'z bu presedir 
içerisinde çalışmalarımıza nereden başlı valim 
hangi ölçüde ve ne şekilde girelim, şekl'nd" 
Bikanlık olarak bir çalışmanın içerlrvne girdik. 
Ve Orman Genel Müdürlüğü; müsaadenizle ay
nen okuyorum : 

«Bakanlık Makamna; 
Malûm olduğu üzere memleket ormanlar 

yüzlerce yıllık geçmişten bugüne kadar devam 

eden sosyal, ekonomik zorlamalar sonucu geniş 
mikyasta tahribe uğramış, alman bütün tedbir
ler ve cezai müeyyidelere rağmen, bu tahribatın 
önüne geçilememiştir. Bundan başka aradan ge
çen uzun süre zarfında birçok orman sahaları 
başka harasete inkıiâbettirilmck suretiyle ha
len de fiilen tarla, bağ, bahçe haline kalbedilmiş 
ve bunlardan da gereği veçhile devamlı ve 
dÜDenli fayda sağlanamamıştır. Ayrıca halk or
man ımünaoebatlerinin bütün gayretlere rağ
men, düzene sokulmadığı ve bu yüzden ihtilâf
ların yüdblni aştığı, her yıl yüzbinleroe motre-
kü'b yurt toprağının erozyonun «tam ve kâmil 
ıbir şekilde -önlenememesi sebebiyle denizlere 
'tanındığı, mezru arazinin su talkınları neti
cesi verimsiz haile geldiği görülmckıtedir. Bu 
halin, bütün memleketi ve özellikle 10 milyon 
civarında orman içi ve civarı köylülerimizi 
olumsuz şekilde cOkiledlği ve bunun biran ön
ce bir hal tarzına bağlanmasının zaruri bulun
duğu izahtan vareste bir keyfiyettir. Onmanla-
rıımızm gereği veçhile korunması, içerisinde il
min ve tekniğin dlıkte ettiği şekilde ormancı
lık hizmet ve faaliyetlerinin yapılabilmesi, ka
lite ve ika ntltes inin yükseltilmesi ve özellikle 
recimi imüesc'coeler yanında vatandaşın teşebbüs 
ve gücünden âzami şekilde faydalanmak sure
tiyle yurt çapında bir ağaçlandırma faaliyeti
ne girişilmesi, memldket topraklarının emniye
tini sağhyan mevcut ormanlarla diğer harase
te (kullanılan sahaların birbirine tedahül etmi-
ycoefk şekilde tesıbiti ve bu suretle halik - or
man münasebetlerinin olumdu bir şekilde tan
zimi, arazi klâsiflıkasyonunun da ormandan 

başka haraseıte tahsisini mümkün olmıyan ve
rimsiz 'toprakların her imıkân ve vasıtadan 
faydalanmak, Devlet ve vatandaşın işbirliğiyle 
ormanlaştırmak süratiyle verimli hale getiril
mesi genellikle verimsiz (topraklar üzerinde 
çalışan vatandaşlarımızın harcadığı •cırnak ve 
masraf karşılığını alabilmak için, bunlara her 
çeşlıt yardımın yapılması ve bu arada D evi atin 
elinde bulunan sahaların da tarım yönünden 
düzenli ve devamlı bir şdkilde değerlendiril
mesi imik ân ve çarelerinin araştırılması maksa
dına matuf olmak üzere İstanbul Üniversitesi 
O:man Faültesi Bakanlığı, Ankara Üniversite
si Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Ege Üniversite
si Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Atatüıik Üniver
sitesi Ziraat- Fakültesi Dekanlığı, Ankara Ürıi-
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versitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı, Onman 
Mühendisleri Odası Başkanlığı, Ziraat Mühen
disleri Odaları Başkanlığı, Türkiye Ormancılar 
Cemiyeti Başkanlığı, Türkiye Veteriner He
kimler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı, Zi
raat Odaları Birliği Başkanlığı, Yeşil Türkiye 
Ormancılar 'Cemiyeti Başkanlığı, Orman Tekni
kerler Cemiyeti Başkanlığı, Türkiye Ziraatçiler 
Cemiyeti Başkanlığı kıymetli gömüşlerinin alın
ması ve alınacak bu görüşlerin ışığı altında 
yine -bahse konu müesseselerin yetkililerin de 
katılacağı bir toplantı tertibedilerek amem'leket 
şart ve gerçeklerine uygun hal -tarzlarının bu
lunup, kısa zamanda realize edilmesi lüzumlu 
görülmektedir. 

Tensip bııyrulduğu taikdlrde ibu şekilde /bir 
çalışma yapılım asını olurlarınıza arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, 
tüzüğümüzün 125 nci maddesini okuyorum. 

«Bakanın cevabından sonra yalnız soru sa
hibi düşüncesini bildirebilir. Cevap ve düşünce
leri bildirme süreleri her defasında 15 dakika
dan fazla olamaz.» 

15 dakikanız dolmuştur. Onun için oya vaz'-
edeceğim. 

Her halde daha beyanatınız uzun sürecek. 
Bu ba>kımdan, Sayın Bakanın beyanatına devam 
etmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul -eden
ler... Et.mlye.rıl er... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRİ DA&DAŞ (De

vamla) — Teşekkür ederim. 
«Genel müdür yerine Adnan Anığı, Müsteşar 

Osman Soysal 7 . 5 . 1966, olurun verildiği ta
rih 10 . 5 . 19G5. Burada da arz 'ettiğim veçhile 
bu olurumuz yukarıda tadadettiğimiz bütün 
müesseselere gitmiştir. Burada gerek orman 
Mühendisleri Odasına, gerek Ormancılar Cemi
yetine yazımız aynen gitmiş, cevaplar burada
dır, teksir ettik, orijinal nüshası orijinal imza
ları buradadır. Teksir ettik, sayın üyeler her 
hakle 'dağıtılmış olacaktır. Arzu ederseniz Or
man Fakültesinin ve Orman Mühendisleri Oda
sının, Ormancılar Cemiyetinin verdikleri cevap
ları buradaki nüshalarından aynen okuyarak, 
ellerinizde olduğu için, fuzuli zamanınızı işgal 
etmek ist emiyorum. 

Şimdi ibu yazılarla ilgili millî müesseseleri
miz kendi görüşlerini bildirmişleırdir. Bu ara

da da nihai çalışmalara, yazılmazda belirttiği
miz gibi, katılmak için de yetkili üyelerinin de 
gönderileceğini vazetmişlerdir. Yalnız bunlar
dan Ormancılar Cemiyetinin o zamanki Başka
nı Sayın Faik At avurt 2 500 üyesinin mevcu-
dolduğumu, bunun bir anket (neticesinde ancak 
eevaplandırılabileeeğini, verdikleri cevapta ya 
da dosyamızda kendi imzaları ile vardır. Ora
dan müspet bir cevap almadık. Diğerleri de şu 
veya bu şekilde bir görüş bildirmişlerdir, bize. 
Biz tuttuk, dedik ki, bu görüşler kâfi değil
dir. Türkiye'de Türk ormanını tedvir eden bir 
orman (mühendisleri, ormancılar kadrosu mev
cuttur. Onun üzerine tuttuk aynı yıl içinde bir 
«Orman Mühendisleri Teknik Kongresi adı al
tında bir kongre tertipledik. Bu kongreye tah
minime göre, 450 ile 500 orman yüksek mü
hendisi, 5 veya 6 isimleri bu kitabın içinde 
mevcut, Orman Fakültemizden 3 - 4 sayın öğ
retim üyesi de iştirak etti. Çeşitli tebliğlerle 
Türk ormanının strüktürel, ekolojik ve ekono
mik durumları hakkında o kongrede bilgi ver
diler, tebliğ yayınladılar bu tebliğleri teyplerle 
hıfzettik. Ondan sonra Orman Mühendisleri 
Odası bunu bir kitap haline getirdi ve kitabı 
da Orman Genel Müdürlüğü adı geçen odadan 
aldı. Dedi ki ; bu da kâfi değildir. Tuttuk, Or
man Mühendisleri Odası ve Ormaneıler Cemi
yetinin genel sekreteri ve şimdiki Başkanı olan 
Hayati Bey'in de iştirakiyle, Orman Genel Mü
dürlüğünün ve o zamanki müsteşar muavinliği 
başkanlığında bir heyeti, 9 kişilik bir heyeti 
İtalya, İspanya, Almanya ve İsviçre'deki Or
mancılık durumu orman - halk münasebetleri
ni ve fiilî durumu tesbit için 36 gün süren bir 
tetkik seyahatine 'gönderdik. Mucip sebebimiz 
de şöyle idi: Halk - orman münasebetleri ve 
dağ ekonomisi konusunda İsviçre, İtalya, İs
panya ve Almanya'da yapılan etütlere dair 
heyet raporu. Konu ve vazife: Memleketimiz 
ormancılık çalışmaları içinde büyük önemi bu
lunan halk - orman münasebetleri ve ormancı
lıkta arazi kullanma esaslarının tesbiti, plân ve 
programlarını düzenlemek amaciyle hazırlana
cak tasarılarda faydalanılmak üzere İsviçre, 
İtalya, İspanya ve Almanya'da, bu sahadaki 
sosyal ve ekonomik faaliyetlerini ve bilhassa 
dağ ekonomisini, arazi kullanma kabiliyetleri, 
hayvancılık, çayır, mer'a ve halk - orman mü
nasebetleri konularındaki iç alışmaların ve alı-
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nan tedbirlerin mahallinde tetkikine .lüzum gö
rülmüş ve 'bu maksatla Müsteşar Muavini Emin 
Tüngutalp'in Başkanlığında Onman Genel Mü
dürü İzzet Arseven, Orman Genel Müdürlüğü 
Fen Heyeti Başkanı Hakiki Karamızralk, Or
man Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dainesi 
Başkam Nurettin Türkö'z, Türkiye Ziraat Oda
ları Birliği Genel Sekreteri Ziraat Yüksek Mü
hendisi Sabahattin Savcı, Onman Mühendisleri 
Odası Başkanı Kemal Ungan, Ziraat Mühen
disleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Sclâhattin 
Cuma, Türkiye Ormancılar Cemiyeti Genel Sek
reteri Dr. Hayati Güntan 'dan teşekkül eden 
heyet, Tarımı Bakanlığının 23 . 9 . 1966 gün 
ve 7 nel şube sayılı olurları ile vazifelendiril-
miştir. Seyahate gidildi. Seyahat sonunda şim
di sebebini arz ettiğim rapor, Onman Genel Mü
dürlüğüne ve Bakanlığımıza tevdi edildi. El
bette ki, .bunu göndernıemizdekl sebep gayet 
aşikârdır. Birisi Akdeniz sathı mahalline, tıpkı 
bizim orman varlığımızın kışımı âzamisinin 
anevcudolduğu Ege ve Akdeniz havzasına ben-
ziyen İtalya ve İspanya bölgesi ki, bu momle-
(ketler ormanlığın evvelâ .tahrib'edilmiş, yeni
den düzenlenmeye yön tutunuş, bizim (bünye
mizle çok yakinen ilişkisi okluğu için kasdon 
seçilmiştir. Bir 'diğeri de İsviçre ve Aimanya'-
daki - ormancılık ki, buralarda tahribat yok
tur - düzenli ormancılık bütün yükü ile, bü
tün şiddeti ile devam etmektedir. Bu ilki sathı 
mailde, yani Alp'in Şimal sathı maili ve Alp-
lerin Cenup sathı mailindeiki ormancıluk duru
munu fiilen tesbit etmekte büyük fayda mülâ
haza ettik. Nitekim, bu konuda fiilî durumu 
tesbit eden ve adı geçen temsilcilerin de oriji
nal imzasının bulunduğu bir raporu da elimiz
de bulundurmaktayız. Bundalki sebep, yapaca
ğımız çalışmalarda bu ülkelerdeki, bilhassa 
bünyeleri tahribedilmiş, ülkelerdeki alman ter
tiplerden, alman neticelerden âzami istifadeyi 
sağlamak. 

Şimdi bu çalışmalar yapılırken bunların 
hepsine, adı geçen millî müesseselerimizin 
hepsi hakikaten büyük bir ihtiyatla, büyük bir 
zevkle katılmışlardır. Biz bunu en uygun şe
kil olarak görüşmüşüz. Türlkiye'de onman ve 
orman münasebetlerinin bu saydığımız müesse
selerin dışında daha başka müessese olup 
olmadığını ben bilmiyorum. Bundan başka 
da müracaat edeceğimiz başka bir or

ganizasyon yoktur. Belki bundan - sonra ku
rulacaktır, bilmiyorum. Şimdi, bu çalışmalar da 
gcldJkten sonra daha başka ne yaptık? Tuttuk, 
İsveç, İtalyan ve İspanya Orman Kanununu 
tercüme ettirdik. Bundan başka Selçuk Dev
rinden, Osmanlı İmparatorluğu Devrinden bu
güne kadar yurdumuzda neşredilmiş bütün 
mevzuatı bulduk, bir araya getirdik. Bunun1 

dışında sayın öğretim üyelerimizin çeşitli kon-
feranslarmdaki tebliğleri ile 1967 bütçesi müna
sebetiyle geniş ölçüde yaptıkları konuşmaları 
ve sayın üyelerin (mütalâalarını kapadık. Tak
dir buyurursunuz ki, profesörlerin ilmî .kon
feransları ders kitabı değildir, tamamen onla
rın şahsi görüşlerini gösterir ve bütün bunla
rın orijinal nüshaları .elimdedir. 

Çok büyük bir önem taşıdığından* emin ol
duğumuz >gereık ormancılık politikası kürsüsü 
hocası Sayın Selâhaıttin İn al'in ve Sayın Fehim 
Fırat Beyin KilyosU-aki ilmî konferansında 
onman - halk münasebetleri, arazi değerlendi
rilmesi ve Türkiye'nin onman]arının bugünkü 
durumu, geçmişteki durumu, ••alınması icalbe-
deıı tedbirler ileri sürdüğü fikir ve mütalâalar
dan geniş ölçüde faydalanmak suretiyle bir 
taslak hazırlandı. Bu taslağın 'gerekçesinde de 
arz ettiğimiz gibi taslak hazırlanması 3,5 ay 
sürdü. 11 kişilik bir 'komite tarafından hazır
landı. Hazır 1 andıktan sonra mucibimizde de 
arz ettiğimiz gibi, taslak bittikten sonra bun
ları adı geçen müesseselerimize (orada öyle di
yor) 'evvelâ görüşlerini, ondan sonra bu görüş
lerin ışığı altında haizi rlıyacağımız nihai şekli 
verebilmek için ilgili yetkililerin iştirakiyle 
taslağın tasarı haline getirilmesi çalışmalarını 
öngördük. Taslak bittikten sonra bir yazı ile 
olurumuza da atıf yaparak ilgili 'müesseseleri
mize gönderdik. O güne kadar ne ben, ne do 
Bakanlığımızda da her hangi bir kimse orman
cılık konusunda en ufaık bir beyanatta bulun
mamıştır. 

Ancak Sayın Bülent Ecevit'in 10 Mart 1967 
ele Kızılcahamam'da ormancılık hakkında C. H. 
P. olarak şimdiye kadar tutmuş oldukları politi
kada yanıldıklarını ve burada sadece ağacı dü
şündüklerini, insan unsurunu düşünmediklerini 
beyanı üzerine bunu da samimiyetle kabul etti
ğimi beyan etmiştim, bunun dışında da basında 
bu taslak ele aldıktan sonra kapalı kapılar arka-
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smda hazırlanmış tasarı şeklinde Türk efkârı 
umumiyesine intikal ettirilinceye kadar hiçbir 
yerde beyanatta bulunmuş değilimdir. Esasen 
de buna lüzum hissetmiyorum. Fakat, hâdiseleı 
o kadar yanlış yollara sürüklendi ki, sanki orma
nın sahibi, ormanı seven, ormanı canlarının üs
tünde tutan yalnız kendileri imiş de, biz ormanı 
katletmek için, yok etmek için bütün ciddiyetim 
le bütün gayretimizle politik bir gayretin içine 
itilmişiz gibi bir hava estirilmesi üzerine basın 
toplantısı yaptık. Yok dedik, bizim böyle bir gö
rüşümüz yoktur. 

Biz hukuk devletinin icaplarını yerine geti
ren, yasalara saygı duyan bir Hükümetiz. Ana
yasanın teminatı altında bulunan, ki inanıyorum, 
Anayasa ilmin, ekonominin, tekniğin reddettiği 
bir yasa değildir. Böyle bir yasa olsa onun adına 
gasıp yasa denir. Biz Anayasanın ilme, ekono
miye ve tekniğe hürmet ettiğine inanıyoruz. Onun 
ışığı altında Türk orman varlığını bütün gücü
müzle geliştireceğiz, bütün gücümüze tahribat
tan kurtaracağız. Şuna inanıyoruz ki, bugüne ka
dar, nitekim Sayın Selâhattin İnal da şu broşü
ründe, 1963 senesinde verdiği ilmi konferansında: 
«Bugüne kadar orman konusunda tedvin edilmiş 
bilûmum kanunlar halk orman arası münasebet
lerini bir araya getirmekten çok uzaktadır.» şek
linde ifade etmektedir. İsterseniz canınızı sıkmaz
sam bunu da okuyayım. Ntekim o benim bütçe 
konuşmamda da vardır. Arzu edenlere birer su
retini gönderebilirim. O halde demek ki, polisiye 
tedbirler, istisnai tedbirlerin küllisi ekonomik 
ve teknik olmadığı müddetçe, bugüne kadar de
vam ettiği gibi, ormanın tahribatına devam edi
lecektir. Bunu yalnız ben söylemiyorum. İlim 
adamlarımız söylüyorlar. Gerek Fellim Fırat 
Beyin Kilyos'taki konferansında, gerekse Selâ-
hattin İnal Beyin 1963 teki «şehircilik ve or
man» diye adlı ilmî konferansında sarahaten be
lirtilmektedir. Selâhattin Bey diyor ki, maliyet 
kitabında, bildirisinde; bu araştırma ne bizim'or
man fakültemiz tarafından, ne de Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılmıştır; FAO'nun 
yaptığı araştırmaya göre, ormanlarımızın hektar 
başına kattığı eta her yıl 0,8 metrekübelür, bir 
metreküb bile değil. Nerede yurdumuz gibi üç 
tarafı denizle çevrili, kısmı küllisi aşağı - yukarı 
450 - 1 200 mm. olan yağmur kuşağının içinde 
bulunan bir memleket vardır? Şöyle Rize'den baş

layıp Kara Deniz kuşağında bir seyahat edip, 
Marmaraya ilişip Çanakkale'den 250 Km. lik bir 
şerit alıp, Ege sahillerinden dolaşıp, Akdenizden 
de aynı şerit genişliğinde bir şeritle Siirt'e kadar 
uzandığınız zaman yurdumuzun ne kadar mah
suldar ve verimli olduğunu göreceğiz. Geçmişte 
orada 80 milyon insan yaşamış ve iki tane de me
deniyet kurulmuş, eğer Pontus'u da sayarsak 
üç oluyor ve o zamanki insanlar da bugünkü gi
bi sabah kahvaltısında yarım somun, iki dilim ek
mek değil iki tane somun birden yerlerdi. Ve bu
rada medenİ3Tet kurulmuş, stadyumlar, tiyatro
lar meydana getirilmiş, bu sahada ne denizler ge
ri gitmiş ne de dağlar yer değiştirmiştir. Olduğu 
gibi duruyor yurdumuzda Allah'a çok şükür. 

Biz bu sahanın içerisinde yine keza Selâhattin 
İnal Beyin şu broşürdeki rakamlarına göre, her 
sene çoğalmak suretiyle ormanlarımızdan 
6 000 000 metreküb civarında bir değer katılmak
tadır. Yani, 300 liradan hesaplarsak 1 milyar 800 
milyon eder. Eğer üst üste yakacak odunla be
raber 200 lira ile hesaplarsak 1 milyar 200 mil
yon lira civarında bir ormancılık değeri yurda 
ilâve edilmektedir. Bizim bu çalışmalarımızdaki 
o taslakta öngördüğümüz hususta ne diyoruz? 
Yukarı rejiyonda düzenli ormanlarımızı ve onla
rın idamesini, gelişmesini ve muhafazasını sağ
lamak için görüşler ayrı ayrı. Birisi der ki, 60 
milyon lira vardı bütçede onu verseler de, zaten 
biz şimdi onu yapmış, çıkartmıştık. Onun için de 
orman tahribedilmemişti. Yani, aşağı - yukarı 80 
milyon insanı besliyen ve bu ekolojik saha içeri
sinde, ki burada en yeni bir çalışmacı da eliniz
dedir; Antalya projesi. Bu projede 39 tane ec
nebi, 31 tane de Türk uzmanı 4 sene müddetle 
çalışmıştır. Ve orman konusuna değindiğimiz za
man bu projede; teksir ettirip göndereceğim il
gili konularını; deniyor ki, tıpkı İtalya'da oldu
ğu gibi, tıpkı İspanya'da olduğu gibi; «300 met
reye kadar sahil şeritlerini meyvacılığa, 300 den 
600 metreye kadar olan yeri zeytinciliğe hasret
mek ekolojik şartlar bakımından mühimdir.» 
Toprak değerlendirmelerinde ekoloji o kadar 
mühim bir faktördür ki, malûmunuz ekolojiye 
sağlamak için suni seralar yapılır. Aman Allah 
bize tabiî seralar vermiş, fakat; «Tabiî veya emek
le meydana getirilmiş ağaç ve ağaççıklar topra
ğı ile birlikte ormandır.» felsefesine dayanan bir 
tarifin yüzünden - öyle diyor bu kitap, ben de-
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miyorum - 4 sene müddetle 70 kişinin, 70 uzma
nın, dünya çapındaki değerli adamların, entan-
sif bir surette çalışıp meydana getirdiği şu eser
de, «Biz Türkiye'de ormanı bu kanuni şartlar ola
rak, yoksa bir havzanın değerlendirilmesi yönün
den ormana ihtiyaç olduğunu göremiyoruz.» di
yorlar ve onun neticesindedir ki, Sayın Tavşanoğ-
lu'nun da söylediği gibi, en düzenli ormanlarımı
zın % 70 nin tahribedildiğini - Benim değil bu ifa
deler, ben daima ilim adamlarının, teknik adam
ların görüşlerine hürmet ediyorum. Bu görüşler 
de, ilmî tebliğler, konferanslar olduğu için önem 
veriyorum. Bir görüştür, bir ilim adamının gö
rüşü, ders kitabından daha ziyade çeşitli zaman
larda verdiği ilmî konferanslardır. Kendilerine 
itibar edij'orum - Antalya projesinden, ormanın 
yasaklanmasına rağmen,» diyor. Biz burada 
1 000 000 'dönümü zeytine ve meyvacılığa bıra
kıyoruz. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmaz
sınız ey Türkler, siz bilirsiniz» diyor. Sadece 
Antalya'da, ufacık bir havzada yani, 1 000 000 
demesinde de biraz daha ihtiyatlı hareket edi
yor. Hiç olmazsa versinler, verileceği yokya, mev
cut kanuna göre olamaz. Biz de diyoruz ki, bu 
600 mm. nin üzerindeki rejyonu mutlak emniyete 
almak zorundasın, aksi halde yukarı rejiyonda 
eğer mescere yok olursa ki, bir çoğuna girmemiş
tir, 250 senelik 300 senelik mesçerelerin var ora
da. Onu dahi emniyete alabilmen için ve oradaki 
devamlılığı sağlayıp alt rejiyondaki ziraatini em
niyete alabilmen için oradaki nüfusu artırmak 
zorundasın. Bu aktarma cebri olamaz. Ekonomik 
olacaktır, teknik olacaktır. Zorla 3,5 milyon, beş 
milyon, yedi milyon, sekiz milyon nüfusu dışarı 
çıkarmaya elbette hiç kimsenin gücü yetmez. Ama, 
ekonomik olursa, teknik olursa, her medeni mem
lekette olduğu gibi, benim ülkemde de onu aktar
mak mümkündür. Nitekim bu görüşe göre delice 
orada çalı olarak duracak, onun adına orman di
yeceğim. Fakat, gidip benim vatandaşım onu aşı
larsa ve meyva da alırsa yasak olacak, olmaz ki 
bu. Bittim veya çitlenbik altıyüzbin, bir milyon 
hektar yatmış duruyor orada. Yabani bittim 
olarak duracak orada adına orman diyeceğiz, fa
kat vatandaş aşılar, ondan bir verim sağlar, üs
telik erozyonu da muhafaza eder, hem de bittim 
çalısından daha güzel, delice de öyle. Zeytini aşı
ladığım zaman erozyon ve ormanın kollektif fay
daları dedikleri yağmur rejimini önleme, tanzim 
etme, su rejimini tanzim etme, nispî nem sağla

ma, erozyonu önleme yönünden her halde delice
den 10 defa daha müsmir. Demek hem kollektif 
faydalar sağlanacak, hem de yukarı ormanın mu
hafaza için ve oradaki halkı aşağı indirmede 
büyük âmil olacaktır. Ben de diyorum ki, görüş 
olarak, şu sahaları ver buraları, 60 milyon hek
tar tutacak olan bu saha için ben 2 milyon lira 
kredi açacağım. Ama ne şartla? Orası delice, deli
ceyi muhakkak zeytinlik yapacağım. Şeftali bi
tiyorsa şeftali yapacağım, elma bitiyorsa elma 
yapacağım. O meyilde mutlak surette icabeden 
çok senelik, kökü çok sene toprakta bulunan bir 
nebat ölçüsünü en ekonomik şekilde yerine geti
receğim. Bunu sağlamak mecburiyetinde bir gö
rüş var. Bizimle bunlar da müttefik fakat, ayrı
lıyor görüşler. Görüşte deniliyor ki, evet bun
lar doğrudur. Var orada, yapılması da iktiza 
eder ama, Devlet yapsın diyor. Görünüşün biri 
bu, bana söylüyor bunları gazetede. Yaptı Dev
let yukarıda, gitti elinden. Peki, zeytini, porta
kalı, muzu veyahut çitlenbiki, fıstığı bahane edip 
pamuk tarlasına kadar da mı inelim... İşte o 
benim felsefem de yok diyorum. 

169 kişi 1945 senesinde ormanı devletlcştirmiş-
ler. Bana ne... Ben arazi değerlendirilmesi yö
nünden mevcut ormanlarımın en iyi şekilde ha
yatiyetini Türk vatanı durduğu müddetçe sağ
lamakla mükellefim. Bu tedbirleri getireceğim. 
Bu tedbirler, ekonomik olacak, teknik olacak, 
ilmî olacak. Yoksa bir yasaklar çevresi içinde 120 
Km. li'k bir tampon bölgeyi, içinde zeytiniyle, 
portakaliyle her şeyiyle bir fidanlıklar diyarı ha
line getireceksin. Diyeceksin ki, 120 Km. sonra 
benim yukarıda şu kadar bir mesçerem vardır. O 
da böyle 30 seneden beri bekliyecek, yok öyle bir 
şey, yok yağma. Tarsus ve Mersin'in, Akdeniz 
memleketlerinin zeytin yönü memleketleri, zeytin 
ağacı memleketleri olduğu Yüksek Senatonun ma
lûmatlarıdır. Bugün gidelim, Sayın Başkanın 
bulunduğu kazaya gidelim. Oradaki köylüleri 
dinliydim. Soruyorum niye zeytin dikmiyorsu
nuz, şuradan ne alıyorsun? Bire iki.. Cevap ola
rak: Beyefendi, nasıl dikersin, iki ağacı diktin 
mi orman oluyor, tarla elden gidiyor, diyor. Ye 
bu milyonlarca dönüm zeytinlik bire iki buğda
yın yanında yani, 40 - 50 kilo buğdayla günü gün 
edilip yürütülmektedir. Biz işte bundan kurtu
lalım ilmin, tekniğin emrettiği ve mevcut orman
larımızın hayatiyetini demin de ifade ettiğim gi
bi, Türk Milleti yaşadığı müddetçe sağlıyalım, 
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Gel, elbirliği edelim. Tebliğe ne lüzum var? Ben 
tebliğ mi neşrettim? Senin sanatın mı ki tebliğ 
neşrediyorsun? Sizi davet ettim, benim ilim mü-
esseselerimsiniz, sizin hiç kelâm almadan ağzıma, 
buraya geldikten sonra, her iki bütçemde de ge
niş ölçüde ilim müesseselerine ne kadar önem ver
diğimi elimdeki vesikalarımla isbat ediyorum. 

Bu çalışmalarımda da aynı prosedür içinde 
çalışmışımdır. Şu veya bu şekilde tefsire ne lü
zum var? 6 aylık, 8 aylık, 10 aylık çalışmalara her 
halde bir fakültenin ihtiyacı olmaması gerekirdi. 
Ama, biz buna rağmen, bir sene bekledik. Bir sene 
sonra bu yaptığımız ön hazırlıklar içersinde tekrar 
ıttılaınıza sunduk. Buyurun dedik, «Ustamızın 
adı Hıdır, elimizden gelen budur.» bu taslağa 
ne diyorsunuz? Bu taslağı alıp, gazetelere koşup, 
meydana koşmaya ne lüzum var? Lüzum var mı? 
Yok. Yamlmmış bir şey varsa, senin önünde, tek
niğin, ilmin önünde boynumuz kıldan ince. Bu
yurursun, tayyare istiyorsan tayyare ile, otomo
bil istiyorsan otomobille, artık memlekette han
gi imkânlar mevcutsa buyurur, yüksek görüşleri
nizi serdedersiniz, uymaya hem ben, hem de Se
nato mecbur. 

Biz orman konusunda en ufak bir tarize, en 
ufak bir polemiğe Hükümet olarak tahamülümüz 
yoktur. Taslak üzerinde bütün gücümüzle çalışı
yoruz. Bugün bu çalışmalar yine devam etmekte
dir. Kısa zamanda Allah kısmet ederse Yüce Se
natoya ve Yüce Meclislere sunacağız. 

Burada mâruzâtımı bitirmek istiyorum. Sa
bırla dinlediğinizden dolayı teşekkür eder; hür
metlerimi arz ederim. (Sağdan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım; huzurunuza 
gelmiş bulunan bu konu, bugün zannımca mem
leketimizin son derecede hayati ve üzerinde Se
nato olarak, Meclis olarak, millet olarak durma
ya mecbur olduğumuz cidden önemli bir konu ol
duğu için getirdim. Getirmişimin kanun taslağı
nın, tasavvurunun, tasarının Meclise gelmesinden 
önce R-ethüsimin birkaç sebebi vır . Şimdi bun
ları huzurunuzda kısaca anlattıktan sonra Tarım 
Bakanının konuşmalarına vesikaları ifade ederek 
cevaplar arz edeceğim. Bu konunun bütün Tür
kiye'de ve ilim adamları, ihtisas adamları nezdin-
de bu ölçüde yankı uyandırmasının sebebi de za
ten, bu hayati değeri taşımış olmasıdır. Muhte

rem arkadaşlarım, yerli ve yabancı ilim ve ihti
sas adamları, Türkiye'nin yüzölçümünün yüz
de ortalama 25 nin orman olması ve bunun de
vamlı olarak muhafaza edilmesi zaruretini ileri 
sürmektedirler. Buna mukabil, halen Türkiye 
10,5 milyon hektar tutarında, saha olarak ise 
% 13 ünden az ormana sahiptir." Bunun yarısı 
ise vasıflı orman değildir. Buna rağmen, mem
leketimizde ormanların yıllık normal veriminin 
iki katı tüketilmektedir, her sene. Bu itibarladır 
ki, yerli ve yabancı birçok mütehassısların resmî 
raporlarına rağmen şu acı hâdise formüle edil
mektedir. Böyle giderse yarın Türkler kendileri
ne yeni bir yurt aramak zorunda kalacaklardır. 
Demek ki, orman konusu bu ölçüde hayati, bu
gün çocuklarımıza, nesillere sonra bu vatanın va
tan olarak kalınması veya terk edilmesi mânası
na gelecek kadar büyük ve önemli bir konudur. 
Bunun içindir ki, Anayasamız, 37 ve 131 nci 
maddeleri ile orman konusunu Anayasanın temi
natına bağlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu soruyu 
biran evvel getirişimin birinci sebebini ifade 
edeceğim. Tarım Bakanlığında şu yeni orman 
kanunu tasarısı hazırlandı, birkaç madde. Hazır
lanan maddeler de kamu oyuna intikal etti. Bu 
intikalin içinde, şu anda ormanların tahribine 
teşvik olabilecek, durup dururken Sayın Bakanın 
samimiyetine elbette ki, inanıyorum. Ama, du
rup dururken teşvik olacak hükümler şu anda 
işler hale geldi: Daha tasarı ortada yok ama hü
kümler işler hale geldi. Hangi hükümdür? Onu 
şimdi dile getireceğim. 

1. Yeni kanun tasarısında, taslağında diyor 
ki, «Orman irindeki üc hektardan vani. 30 dönüm
den küçük ziraate elverişli yerler ve 50 hektara 
kadarki mera, çayır ve benzeri açıklıklar orman 
sayılır.» Eski tâbirle kanun mefhumu muhalifi, 
orman içindeki üç hektardan büyük ziraate el
verişli yerler ve 50 hektardan, fazla mera, çayır 
ve benzeri açıklıklar ormandan sayılmaz. Şimdi, 
bunun tatbikatı şöyle olmaktadır: Her hangi bir 
kimse orman içinde 30 hektardan küçük bir yere 
sahipse, bu taslağın imkânlarından faydalanmak 
üzere, 30 u, 30,5 hektar 35 hektar yaptı mı, or
man dışına çıkıyor. Yani, ister istemez ellerinde 
bu imkâna sahip bulunan kimseler ormanda yeni 
bir tahribata girişecektir, demektedir. Şimdi bu 
hüküm, vatandaşlara başka konu ile daha yine 
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ormanı tahrip imkânı vermektedir. O da şu: Or
man içinde olup, bu kanunun yürürlük tarihin
de yani, bu Meclisten çıktığı tarihten, ürün ve
recek hale gelmiş olan her nevi meyvalık ve seb
zelikler orman arazisi ve orman sayılmaz. Bunu 
öğrenen vatandaş muayyen bir tahribatın sonun
da ve muayyen araziye bu kanun çıkıncaya ka
dar, soğan ekse ve o ürün verir hale gelse, or
man dışına kendiliğinden çıkıyor. Çünkü sarih 
olarak yürürlük tarihinde ürün veren her türlü 
meyvalık ve sebzelikler orman arazisi ve orman 
sayılmaz. İşte bu iki konu, bugün vatandaşların 
bildiğimiz şartlar içindeki orman tahribatına ye
ni bir teşvik, yeni bir vesile ihdas etmiş durum
dadır. 

İşte «oruvu bunun iein getirdim ki, Sayın 
Bakan bu konuları tashih edici, tevsik edici be
yanlarda bulunurlarsa, bugün bir tahribatı ön
lerler. Ve Orman Kanununun tadili her hangi bir 
şekilde geldiği takdirde, onun içinde bu gibi hü
kümlerin bulunmamasına dikkat edildiği takdir
de bir konunun önüne geçilmiş olabilir. Yine tas
lağın geçici bir maddesi şudur: «Kamulaştırılmış 
ve devi eti eştirilmiş, ormanlar eski sahiplerine be
delsiz iade edilecektir.» Bu kanundan faydalanı
larak. Bu hükmün ise akla, hayale gelmiyecek 
sakıncalarla dolu bulunduğunu bugünden belirt
mekte millî fayda görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi hüsnüniyetine 
sonsuz inandığım Sayın Bakanın, kendi Bakan
lığında yanlış vesikalara dayattırılarak bir güç 
duruma düşürülmesinin vesikalarını, kendilerinin 
biraz evvel tevzi ettirdikleri vesikalarla birlikte 
ifade edeceğim. Çünkü, Saym Bakanın samimi
yetine inanıyorum. Ama kendisi bir yanlış yola 
sevk edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Bakan 
huzurunuzda buyurdular ki ve biraz evvel hu
zurunuzda yine dağıtıldığı gibi, Orman Umum 
Müdürlüğü bir yazı yazmış, mucip ve mucibin 
içinde de diyor ki, biz diyor, bu kanunun tadi
lini, tarifi v. s. hazırlıyabilmek için İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi, şu dekanlığa, şu 
cemiyetlere yazdık ve onlardan bilgiler aldık. Yi
ne aynı dağıtılmış bulunan vesikanın eklerinden 
birisi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin 
yazısıdır. Okuyorum, aynı kâğıdın içinden okuyo
rum; «Adı geçen taslak, yeni bir orman tarifi ge
tirmektedir. Bu tarif mevcut Orman Kanunu

nun, orman rejimi içinde mütalâa ettiği ve böy
lece Anayasamızın teminatı altında bulunan ge
niş orman alanlarının orman rejimi dışına çı
karılmasını öngörmekte ve yurt ormanlarını 
azaltmakta, Anayasanın 37 nci maddesine ve ka
mu yararına aykırı bulmaktadır. 

2. Taslağın geçici maddesi bugüne kadar 
kamulaştırılan ve devletleştirilen orman alanların
dan, taslağın birinci maddesi hükmüne göre or
man arazisi ve orman sayılmıyan yerlerin, sahip
lerine iadesini öngörmektedir. Bu durum Devlet 
mülkiyetine geçmiş bulunan ormanların özel ki
şilere devrini mümkün kılması ve orman alanla
rını azaltması bakımından; Anayasanın 37 ve 
131 nci maddelerine aykırıdır. Bu yazının sonu 
da şöyle bitiyor: «Bütün fakülte öğretim üyeleri 
ve yardımcıları tam bir inanç ve görüş birliği ile 
bunu yazmışlar ve takdim etmişlerdir.» 

Şimdi biraz evvel hani ihtisaslarına müraca
at edilen ve onlardan az çok müspet oy mütalâa 
alman Fakülte dekanları var ya, işte onlandan 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin bütün 
üyelerinin, uzmanların mütalâası bu. Şimdi ge
ne bu listede yer alan Orman Mühendisleri Oda
sı Başkanlığı, Türkiye Ormancılar Cemiyeti 
Başkanlığı, Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyeti 
Başkanlığı var. Bakalım bunlar ne demişler? 

Bunlar da bütün milletvekillerine gönder
dikleri şu yazı ile neşrettikleri şu bildiri de özet
le; «Türkiye ormanları, ormancılık tarihinde 
eşine raslanmıyan bir tehlike ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. Tarım Bakanlığı ve Orman Ge
nel Müdürlüğü 6831 sayılı Orman Kanununda 
ver alan ormanın tarifini değiştirmek çabası 
içindedir. Bâzı ormancılık problemlerine çare 
bulmak bahanesi ve gerekçesi ile tarifte yapıl
mak istenilen bu tadilâtın anagayesi, esasen 
yurt ihtiyacına yeterli olmıyan orman varlığı
mızın büyük bir kısmını, orman mefhumu dışın
da bırakarak, hususi şahıslara tevzi etmekten 
ibarettir. Bu durumda aşağıdaki hususları Türk 
Milletine ve ilgili mercilere duyurmayı şerefli 
ve tarihî meslek vazifesi saymaktayız. Türkiye 
Ormancıları Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı, 
Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı, Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyeti Yö
netim Kurulu Başkanı» 

Yazı uzun ve fakat bunlar da kendi mensup
ları ile ittifak halinde bu mütalâalarda bulunu-
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yorİar. Demek ki Sayın Bakanın huzurunda 
kendilerine müracaat edildiğinden bahsettiği ih
tisas heyetleri, bu kanun tasarısının tamamen 
aleyhinde, son derece ağır ve şiddetli tenkid et
mektedirler. Geride kim kaldı! Ziraatçiler; Or
man Umum Müdürlüğü" bünyesinde, Tarım Ba
kanlığının bünyesinde ziraat ve orman çelişme
si ve çekişmesinin böyle bir neticeye varması ise 
son derece yanlış ve yarın için muhataralı ola
caktır. 

Şimdi Muhterem arkadaşlarım, bu iki husu
su da. arz ettikten sonra, böyle bir tarife ve böy
le bir taslağa ihtiyaç var mıdır, noktasını aydın
latacağım. Sayın Bakan, gazetelere verdiği be
yanlarda ve basm toplantısında bâzı sözleri di
le getirmişlerdir. Bundan bir tanesi şudur: 
«Devletin ormanı geliştirmiye gücü yetmez, bu
na imkân yok. Devlet kredi verir vatandaş ye
tiştirir. Hem vatandaş meyvacılık yaparak aç
lıktan kurtulur.» Bir başka noktai nazarı şu : 
«Biz bir orman tarifine sahip değiliz» üçüncü 
bir nokta da; «Anayasa Mahkemesi bana orma
nın tarifini yapmamı emrediyor. Bu kanunla 
bunu yapacağız.» 

BAŞKAN — Sayın Bekata, bir dakika efen
dim. Görüşmenizi bitirmeniz biraz daha uzun 
süreceğe benziyor. Müddetiniz dolmuştur. Reye 
arz edeceğim. Sayın Bekata'nm konuşup konuş
mamasını oylarınıza arz edeceğim. Konuşması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Bekata 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Te

şekkür ederim. Şimdi şu halde, huzurunuzda da 
basm toplantısındaki sözleri kısmen tekrarlıyan 
Sayın Bakan'm, bir orman tarifi zarureti kar-
şısmda bulunup bulunmadığını, Anayasanın or
manı tarif etmemesi dolayısiyle Anayasa Mah
kemesinin orman tarifi gibi bir vazifeyi Bakan
lığa verip vermediğini ve Devletin orman işlet
mesi konusunu eğer, ilim ihtisası ile, alâkalı ve 
yetkili kanun ve raporlarla, ispat edersem, ki 
böyle bir vaziyet karşısında değildirler, sanırım 
ki, Sayın Bakan kendilerine bizzat ellerine ve
rilip senatörlere dağıtıldığı zaman dahi, kendi
lerinin vakti yoktur. Ama özel bir kontrola ta
bi tutulmadan evvel yapılmış bulunan bu nevi 
vaziyette ihtisas bakımından dayandığı organla
rın hatalarına gelmekte olduğunu kabul ederler. 

O halde bu kadar iddialı bir konuşmayı ben is
pat ve tevsik etmeye mecburum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tanesinde diyor
du ki, Sayın Dağdaş, «Biz bir orman tarifine sa
hip değiliz.» Gerçekte ise Orman kanunlarımız
da açıkça bir tarif mevcuttur. Ve tarif şudur 
«Tabiî olarak yetişen veya emelde yetiştirilen 
ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte 
orman sayılır.» 

Bu tarifin yer aldığı kanunların numaraları 
şunlardır : 3116, 4785, 5653 ve 6831 sayılı ka
nunlar, bu tarifi böylece benimsemiş ve madde 
haline getirmişlerdir. Anayasamıza gelince; Ana
yasamız bu tarifi benimsiyerek Anayasa hü
kümleri halinde 37 nci 131 nci maddaleriyle 
talikim etmiş, teminata bağlamıştır. Ve bu mad
deleri biraz sonra okuyacağım, daraltarak tek
rar bir tarif yapılamaz. Ancak, genişletilmek 
suretiyle tarif yapılır. Halbuki, hazırlanmış 
bulunan taslak mevcut ormanların miktarını 
azaltmayı istihdaf eden Devlet elindeki orman
ların dahi hususi eşhasa verilmesine yol açan 
maddeler getirdiğine göre, Anayasanın arz et
tiğim hükümlerine sarahaten aykırıdır. Şimdi 
Sayın Bakan, «Anayasa Mahkemesi bana orma
nın tarifini yapmamı emrediyor» basm top
lantısında ve burada. «Bu kamunla bunu yapa
cağız» diyorlar. Böyle ise Anayasa Mahkemesi
nin bu kararını bir kere daha gözden geçirmekte 
isabet vardır. 

Anayasa Mahkemesinin bu husustaki kararı, 
10 Mart 1966 tarihli ve 1966 ya 14 sayılıdır. 
Karar şudur : «Anayasa ormanı tarif etmemiş
tir. Şu halde, bu konuyu kanuna bırakmış 
demektir. Yürürlükte bulunan bir Orman Ka
nunu vardır ve bunda ormanı tarif edilmiştir. 
Anayasadaki orman deyiminin anlamı da bu ta
rife göre belli edilmelidir.» Görülüyor ki, Ana
yasa bu tarifi benimsemiş ve Anayasa Mahke
mesi bunu tahkim etmiş, bir cümle ilâve etmiş, 
tamamlıyor, «mahkeme kararı». Öte yaaıdan 
Anayasa orman tarifini yapmamış ve bunu 'ka
nun koyucunun yetkisine bırakmış olduğuna gö
re, kanun koyucunun yeni bir orman tarifi ya
pabileceği aşikârdır. Ancak bu tarifi de orman
ların daraltılmasına yol açmaması ve yeni ağaç
landırmaları engellememesi gerekir. Halbuki, 
getirilen taslak bunun tamamen aykırı hükmü
nü taşıyor. 
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Şimdi diğer hususu da yine kanunla karşı
laştıralım. Sayın Dağdaış, «Devletin ormanı 
geliştirmeye gücü yetmez. Buna imkân yok. 
Devlet kredi verir, vatandaş yetiştirir.» buyu
ruyorlar. Anayasanın 131 .nci maddesi şu hük
mü getirmiş : «Devlet ormanları kanuna göre 
Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet onmamla-
rınm mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel ki
şilere devrolunamaız.» Görülüyor ki, muvakkat 
madde Anayasanın 131 nei maddesinin tamamen 
zıddı bir işlemi ve tasarrufu getirmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir hususi 
taraf var. Bakam haklı. Orman içinde 9 milyon
dan fazla insan var veya 9 milyon civarında. 
Ne olacak bunlar? Bunun çaresi ormanı husu
si eşhasa dağıtmak veya orman içinde bölge böl
ge tahribata yol vermek. Tarifin dışında bıra
karak birçok .tarafları anmam dışında mütalâa 
•etmek değildir. Ya, nedir öyle ise? Bunu da 
ihtisas adamları, bâzı güçlüklere rağmen düşün
müşler ve bâzı tekliflerle gelmişler. Onlar da 
§u : «Bugün dünyada hiçbir memlekette va
tan hudutları genişletilmekte değildir. Buna 
rağmen aynı ölçüdeki bir topraktan birim ve
rimini artırmaya doğru giden bir zirai politika 
güdülmektedh. O halde, ziraate tahsis edilmiş 
bulunan sahayı verimini az olarak devam et
tirip ormandan yeni yeni ziraat sahası çıkart
mak ne akla, ne de tekniğe, ne de bugünkü 
dünyanın tatbikatına uygun değildir. Buna 
mukabil, mevcut ziraat sahasındaki verimi ar
tırıcı teknik, ekonomik zirai inkişaf lâzımdır. 

3. Orman içindeki köylerin yapılan bir 
uzun tetkik neticesinde zaten bir kısmının nak
ledilmesi zarureti resmî ve ciddî raporlara bağ
lanmıştır. Bir kısmının, kolay iş değildir 
ama bir zaruret olarak meydana çıkmıştır. 
«Diğerlerinin ise, geçimini sağlayıcı yeni iş saha
ları bulmak lâzım. Bunun için arıcılıktan kü
mes hayvancılığına, Almanya'ya, Avrupa'ya 
gidecek işçileri tercihan o havali insanları seç
mekten, dokumacılığa kadar çeşitli geçim va
sıtalarını bu orman köylülerinim hizmetime tah
sis etmek ve zaman içinde iyi bir yerleştirme 
ve ekonomik düzen içinde ancak bu istika
mette bir hal çaresi bulmak mümkün. Aksi 
halde, ormanları dağıtmakla bu konular hal
ledilemez.» 

Geliyor bir başka konuya, buyuruyorlar ki, 
150 bin, 160 bin, 170 bin dâva var. Doğrudur. 

Bu dâvaları t i r tasfiye edelim. İyi bir şey olur, 
hepimiz isteriz. Ama, bu dâvaların tasfiyesi 
ekonomiık ve sosyal tedbirlerle alınmadığı tak
dirde yenilerinin gelmemesi mânasına gelmez ki.. 
Ekonomik ve sosyal tedbirler .alındığı takdir
dedir ki, zaten bu dâvalar kendiliğinden aza
lacaktır. Bu dâvalar mevcut bir ateşin duma
nıdır. Bu ateş ekonomik ve sosyal tedbirlerle 
giderilecek Laidedir. Bu tedbirlere tevessül 
edilmediği müddetçe bu duman devam edecek
tir. Üstelik Anayasanın bir hükmü, hiç kimse 
diğer suçlardan olmadığı hakle orman suçla
rında affı kaldırmıştır. Demekki, orman tari
fini biz böyle yapacağız ki, Anayasanı/n bu 
hükmüne aykırı olarak., dolayısiyle af çıkarmış 
olacağız. Bu da Anayasaya sarahaten aykırıdır. 

Bunu da ifade ettikten sonra, muhterem 
Dağdaş arkadaşımıza bir konuyu daha ifade 
edeceğim ve burada belki vakitleri olmadığı 
için okuyamamıştır. Biraz da gizli mahiyet ta
şıdığı için rapor kendilerindedir. Kendi elle
rinde bulunan raporum lütfen 65 nci sayfasını 
yani son sayfayı açsınlar. Ben bir nüshası ken
di e;llerinde bulunan bu ra.porun o sayfasından 
bir hakikati daha Yüksek Heyete açıklıyaca-
ğım. 

Buyurdular ki; «Halk ve orman münasebetle
ri ve dağ ekonomisi konusunda isviçre, İtalya, 
ispanya ve Almanya'da yapılan etütler işte bu 
kitapta rapor halindedir» «Ve bunlar yeni ta
sarı için, yeni taslak için yeni bir görüş de ge
tirmiştir» dediler. Halbuki, işin iç yüzü şu : Sa
yın Bakan bu Heyete aynen; (Eaporda bir fo
toğraf sadakat iyle müşahedelerinizi istiyorum, 
mütalâa ve. teklif istemiyorum direktifini verdi
ği için, Heyetin verdiği Sayın Bakanın elinde 
bulunan raporun son sayfası, 64 ncü sayfasının 
son cümlesi şudur; «Rapora Heyetimiz görüşü 
olarak her hangi bir mütalâa eklenmemiştir.» 
Verilen talimat bu olduğu için bir mütalaa eklen
memiştir. Şu halde, ellerinde bulunan rapor da 
şahadet vesikası olma değerini zannediyorum ki, 
kendiliğinden kaybolmuş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Anayasa ile il
gili, 37 nci maddenin, Anayasanın kendisinden, 
son hükmünü okuyorum; «Toprak dağıtımı or
manların küçülmesi veya diğer bir toprak ser
vetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.» Hal
buki, bir tarif ile ve hususi eşhasa orman veril-
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mekle zaten muhafaza olunması zaruri bulunan 
ve Türkiye için yüzdesi yarıdan çok aşağı inmiş 
bulunan ormanları Anayasanın 37 nci maddesi
nin son hükmüne göre de kimseye veremezsiniz. 
Hiçbir iktidar, hiçbir tasarı ile kimseye veremez. 
Boş yere birçok kimseleri ümidlendirip, yeni baş
tan orman tahribatına meydan vermiyelim. 

Alıyorum şimdi, Anayasanın 131 nci madde
sini : «Devlet, ormanların korunması ve orman
lık sahaların genişletilmesi için gerekli kanun
ları koyar ve tedbirleri alır, bütün ormanların 
gözetimi Devlete aittir.» Demek ki, orman ve 
Devlet münasebetini Anayasanın 131 nci madde
sinin birinci fıkrasında böylece tahkim edilmiştir. 
Sonra ne diyor : «Devlet ormanları kanuna göre 
Devletçe yönetilir ve işletilir.» Sayın Bakan ne 
buyurmuşlardı : Bunları diyor; Devlet yapamaz, 
hususi eşhasa kredi vermek suretiyle yaptıraca
ğız. Burada ne diyor : «Devlet ormanları kanuna 
göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet or
manlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel 
kişilere devrolunamaz. Bu ormanlar zamanaşımı 
ile mülk edilemez» Ne-buyurmuşlardı, filân ta
rihte verilmiştir, ormanlık vasfını da kaybetmiş 
veya tahribedilmiştir, bu tarifin içinden çıkmış
tır, o halde ne olur?.. Eşhası hususiyeye veririz. 
Burada ne diyor : «Bu ormanlar zamanaşımı ile 
mülk edilemez ve kamu yararı dışında irtifak 
hakkına konu olamaz.» İrtifak hakkına dahi ko
nu saymıyor. Son bir cümleyi daha okuyayım ve 
sözlerimi toparlıyayını. Yine 131 nci maddenin 
devamı : «Yanan ormanların yerinde yeni or
man yetiştirir.» Yandı diye bırakılmaz. Kim ye
tiştirir? Devlet... «Ve bu yerlerde başka çeşit ta
rım ve hayvancılık yapılamaz.» Sayın Bakan bu
yurdular ki, bir fundaya veya her hangi bir ağa
ca bir aşı yaparsanız filân meyvayı verir ve mey-
vacılık yaparsanız. Madde diyor ki... «Ve )w, yer
lerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. 
Orman suçları için genel af çıkarılmaz» ve son 
madde; «Ormanların tahribine yol açacak hiçbir 
siyasi propaganda yapılamaz.» 

Şimdi, ormanlar hiçbir partinin malı değildir, 
Türk Milletinin malıdır. Sayın Bakanın sami
miyeti sonsuzdur. Ama, kendisine getirilmiş bu
lunan ve elbette ki, her Bakanın uzun uzun 
vakti yoktur, şurada huzurunuzda tevz.i edilmiş 
bulunan listenin içinde dahi kendilerinin aley
hindeki vesikayı koyup elbette ki, Bakan getir

mez. Şimdi binaenaleyh, bir aldanmanın içinde
dirler. Ben kendilerini samimî olaraîk sevdiğim 
için, Bakanlığın içinde böyle bir bütün hüsnüni
yetine rağmen, böyle aşikâr ve her noktası sakat 
bir kanun tasarısını Muhterem Bakanın imzasiyde 
getirmesine gönlüm asla razı değildir. Öylesine 
razı değildir ki, sadece böyle, bir mecburiyetle. 
böyle bir kanun tasarısını mecburiyet karşısında 
kalıp da getirecekse, getirmemek için istifade et
mesi, kendisinin bütün hayatmca bu istikamette 
yapabilecek hizmetlerin en büyüğü olarak adı, ge
lecek nesiller için şerefle anılır. Ama böyle bir 
tasarıyı her hangi bir Bakan arkadaş getirirse, 
zaten çikmıyacak olan bu tasarısı yeniden orman 
tahribatına, müzakerelerden itibaren vesile ola
cağı için memleketin aleyhine bir teşebbüs, bir 
tasarruf olur. 

Sözlerimi şöylece bitireceğim : Orman Ka
nununda bir değişiklik yapmak zarureti varsa 
ve bu zaruret bugün Balkan karşı karşıya kal
dığı bir zaruret olarak mütalâa ediyorsa, ken
dilerinin memur yapısı içinde,, avakibini nasıl 
olsa Bakan ve Hükümet karşılıyacaktır, diye 
tâyin ettiği Özel Komisyondan vazgeçsin. Bu 
memleketin ihtisas adamları vardır, ilim adam
ları vardır, tatbikat adamları vardır. Bunları top
lasın ve bunların katılabildikleri, ıslaha ihtiya-
eolaeak tadiller varsa yaptırsın ve böyle bir ka
nun tasarısı geldiği takdirde, şimdiki bütün 
özürlerinden uzak olarak hepimizin benimse
yebileceğimiz maddeleri ihtiva etsin, bir diyece
ğim yoktur. Ama bu haliyle müdafaa edilemez. 
«Kanun tasarısı gelsin de ondan sonra, konuşa
lım» sözü, yanlıştır. Çünkü buradaki hükümler, 
birçok vatandaşlara ormanı tahrif ve teşvik vesi
lesi verebilir. Bu konu her hangi bir , şekilde 
üfbin vatandaşı tatmin etmek konusu değil, 
nesiller 'boyu Türk vatanının vatan olarak otu-
rula.bilir veya oturulmaktan çıkarılabilecek bir 
hale gelme gibi önemli bir konusudur. Böyle 
konu şakaya gelmez. Sözlerimi muhterem Ba
ltan arkadaşımın .samimiyetini, kendi samimi
yetlerine inandığım gibi kabul ederek, ımesfeıle-
nin üzerinde direnmeden önce şu bahsettikleri 
yetkili heyetleri hakikaten toplıyarak, onların 
ilıııial, ihtisasına ve birçok yabancı nıütahasısıs-
larm raporlarına dayanarak, şu Anayasa ile 
de Türk toprağının onman teminatını zedele
meden, eğer bir zaruret varsa, bir tasarı getir
mesi hakkıdır, vazifesidir, tabiîdir. Fakait, bu-
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gün elimizde bulunan ve hakikaten bütün an-
'hyanları da anla;mıya,nları da rencide eden, te
dirgin eden böyle bir teşelbbüsıten vazgeçmele
rini rica ederim. 

Beni dinlediğinizden doiayı Yüce Senatoya 
teşekkürlerimi arz ederken, konunun hayati 
önemi dolayısiyle uzun konuştuğumu da belirt
mek isterim, teşekkür «derim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tarım Balkanı Sayın Dağdaş. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun muhterem üyeleri; Rekata ağabeyimi 
çjok eskiden beri tanırım. Hakikaten kürsüler
de konuştuğu zaıman, sanki hiçbir ş'eyden ha-
-beri yokmuş, tentemiz; sanki her şeyin aslı bu 
imiş gibi tıeızgâıhlamada mahir (olduğunu çok 
iyi bilirim. Balkın şimdi, •evvelâ bir gazete kü
pünü. almış diyor ki, «Devlet orman yapmaz, 
Devlet, Hükümet kredi verir, millet orman 
yapar.» demişim; 'ben. Hiç Anayasa clkumamı-
şnm, hiç kanundan haberim yok, hiç saf bir ada
mım. Yani, çıkmışız gelmişiz, buralarda geziyo
ruz. 

B'eikata Bey dâva şöyle oldu, arz edeyim: 
Dediler ki, evet doğrudur; zeytinlikler var, de-
licelikler halinde duruyor, fundalıklar .var, 
içinde zeytin bitebilir, üzüm yetiştirilebilir, 
şeftali yetiştirilebilir, elma yetiştirilebilir. 
Sonra Milliyet Gazetesinin muhabiri idi. Bun
ları Devlet yapsın dedi. Demin de söyledim, 
Devlet ımteyvacılık ya.pmaz, portakal suyu sa
tamaz, sattığı yerlerin diyarı aynıdır. Böyle 
dedim. Böyle anlaması icabeder. Müsaade bu
yursunlar da bir Bakan olarak, bir ziraat mü
hendisi -olarak, kendisi kadar hukuk bilgim 
yoktur ama; 131 ve 137 nci maddeyi de anlı-
yahileceik bir kapasiteye sahibolayım. Müsaade 
buyursun değil mi"? Ne diyoruz? İlmin, tekni
ğin, ekonominin emrettiği her yerde, ormanın 
gelişmesine, ormanın büyümesine kalite ve kan-
titesinin yükselmesine taraftarız. Ne diyoruz1? 
Diyoruz ki, Prof. Selâhattin İnal diyor ki ; 
«Türlkiyelde hektar onman verimi her sene eta 
olarak 0,8 dir.» Bu İsveç'te kaçtır? İsveçte 
7 dir. Vavati 4 ama, 7 ekseridir m3. Tundura 
dibinde, İsveç buzdağının dibinde; ben Akde
niz ikliminin de. Benim ormandan etam 0,8 
- Faik Bey dinliyor. Her halde bana grupta 
cevap verecek onu biliyorum - 0,8. Peki nere

dedir, benim 10 m3, 12 m3, 13 m3, 14 m3 alaca
ğım etalar, ne oklu? Ben mi taıhribettim? Bun
ları ben demiyorum, Prof. Tavşanoğlu diyor. 
Okuyun, vereyim: «Şehircilik münasebetiyle 
1963 seruesinde Bütçe Komisyonunda geniş öl
çüde izah ettiğim gibi tahribatın hangi ölçü
lerde yürüdü günü.» Şimdi Sayın Betkaıta kal-* 
kıp geliyor diyor ki, onmanın içinde bir yer 
var sıoğan yetişecek. Ormanın yetiştiği yerde 
soğan yetişmez Sayın Bekata, onu da müsaade 
et ben bileyim. Tamam mı? (O H. P. sıraların
dan yetişir sesleri) Yok yetişmez. Benim de
diğim, ilimin dediği mânada yetişmez. Var, ye
tişir doğru... Nenede yetişir biliyor musunuz? 
Onların iklimine kazan iklim derler, ekoloji 
derieır tarif edeyim. Onman içinde böyle eko
lojiler mevcuttur. Hattâ öyle mevcuttur ki, 
ben ısize misal vereyim: Derişim'ide yattıut Tun
celi'nde gidensiniz, bir vadideki meşenin yap
rağı başkadır, hemen bir vadi atladınız mı öibür 
vadideki meşenin yaprağı da başkadır. He
men altında da yabani sarımsak yetişir. Buna 
kadar bilirim ben. Demek iki, yetişen yerde ye
tişecektir. Bu 9,5 milyonu da ihmal etmiyor. 
Sayın Bekata, hiliyorum diyor. Ama, 1936 -
1937 den beni Sayın Belkata hafızam beni al
datmıyorsa hep bu poılitikanm içindedir. Hiç
bir çare ibulatmadı, hep benim ormanım gitti. 
Hem nasıl gitti? % 80 oranında, tahrilbedilerek 
gitti. Bakın ne diyor? Okudum, demin de söy
ledim. Ne diyor? M'eslek eribabma yine döne
ceğim. 

Bakın, şöyle diyor; Selâhattin İnal Beyi bir 
daha okuyalım, beraber okuyalım. Selâhattin 
İnal Bey, 1961 Anayasasına kadar çıkmış olan 
3116 ve 1956 senesinde çıkmış 6831 sayılı Ka
lımları tahlil ediyor ve en sonunda geliyor; 
«1961 yılında yürürlüğe giren yeni Anayasa or
mancılık yönünden gereken yerlerde istimlâki 
TLÜmkün kıldığı gibi ormanların içindeki ve ke-
ıarındaki köylerin başka yerlere yerleştirilme

lerini de kabul etmiş bulunmaktadır. Sayılan bu 
tedbirler dışında endirek yolla da olsa, Medeni, 
kanun, Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu, Ta
pu Kanunu, Tapulama Kanunu, Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu, İmar Kanunu, Zeytincili
ğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılanması hakkın
daki Kanun, Çay Kanunu, Topraksu Kanunu, 
İstimlâk Kanunu gibi kanunlarda yerleşmeler 
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ve orman münasebetlerini çeşitli yönlerden dü
zenleyici hükümler ihtiva eder. Ancak, başlan
gıçta da ifade edildiği gibi, gerek iskân ve ge
rekse orman konusunda eskidenberi çeşitli teşki
lât kurulmuş bol sayıda kanun çıkarılmış olma
sına rağmen orman ve yerleşmeler arasındaki 
münasebetleri düzenlemek mümkün olmamıştır. 
Ben demiyorum. Bunları demin dediğimiz sayın 
ilim erbabı diyor. Şimdi gelelim, Sayın Fehmi 
Fırat'ın niçin ormanın tarifine lüzum gördüğü
nü, Kılyos'taki verdiği konferanstan pasajlar 
okuyarak dinliydim: «Orman, mera ziraat sa
haları mahallin» bakın dinleyin rica ediyorum, 
aynen profesördür bunların hepsi, ben bunları 
mahsus okumadım. Biliyordum, Sayın Bekata'-
nm bunlara gireceğini de onun için okumadım. 
«Orman, mera, ziraat sahaları mahallin ekolo
jik şartlarına göre yani, iklim, toprak ve mevki 
faktörlerine göre hangi şekilden faydalanmak 
için en uygun ve binaenaleyh, milli ekonomi ba
kımından en verimli olacaksa, o şekilde tefrik 
olunmalıdır. Bu sebeplerdir ki; memlekette bi
ran önce arazi klâsifikasyonu yapılabilmesi ge
rektir. Bu klâsifikasyona göre ziraat ve mera 
ve orman olacak yerlerin hudutları belli olacak, 
zararlı tecavüz ve tedahüller önlenecektir. Zira, 
orman ve çayır, meraya ayrılan sahalarda en-
tansif çalışma ve rayonel istihsal usulleriyle top
rağın verimliliği muhafaza ve ıslah edilecektir. 
(FAO) nun Akdeniz kalkınma projesi memle
ket etütleri Türkiye raporunda ziraate ıslah 
problemlerinin başlıca unsurları olarak kurak
lık, ziraat yapılan sallanın fazla genişlemekte 
olması meralarda aşırı otlatma, ziraatin ve ot
latmanın ormana doğru kayışı ve muvazenesiz 
bir sulamanın gelişmesini göstermektedir» di
yor. Şimdi, sayın profesör de diyor ki; katî 
olarak ekolojikman iklime, toprak hususiyetleri
ne göre birbirine tedahül etmiyecek şekilde or
manla kültür bitkilerine aidolan şeyler ayrılma
lıdır.» Tarifin meydana gelmesini istiyor. Ne 
zaman istiyor? 1963 te. Yani, Anayasa yürürlü
ğe girdikten bir sene sonra. Ben bunları söyle
miyorum. Hocalar söylüyor, ilim adamlarımız 
söylüyor, burada elimde. Sonra ne diyor? Di
yor ki, Sayın Beka ta : «nasıl tezata düşüyor ba
kan, bakın ilim otoritelerinin verdiği cevaba.» 
Ben de okuyorum, ilim otoritelerimizin bir sene-
denberi beni beklettiği cevapları buyurun. On
lar da inanıyor ama, verdiği cevabı ne zaman 

verdiğini arz edeceğim şimdi. «11/5/1966 tarih, 
şu sayılı yazı karşılığıdır.» «Orman-halk müna
sebetlerinin halli ve yurt topraklarının en iyi 
şekilde değerlendirilmesi hakkındaki yazınız 
profesörler kurulumuzun ilk toplantısında gö
rüşülmüş ve meselenin önemine binaen kürsü
lerden gelecek mütalâadan sonra yeniden ele 
alınması karar altına alınmıştır. Profesörler ku
rulunun mütaakıp toplantısında kürsülerde ge

len mütalâalar okunmuş ve bu sefer profesörler 
kurulu ilgili beş kürsü profesöründen müteşek
kil bir komisyon teşkiline ve bu komisyonca kür
sülerden gelen mütalâaları da nazarı itibara ala
rak bir rapor hazırlanmasına ve bu raporun pro
fesörler kurulunda görüşülmesine karar veril
miştir. Haziran ayının imtihan ayı oluşu ve bu 
ayda Madrit'te toplanan dünya 6. Ormancılık 
Kongresinin çalışmalarına raslanması, komisyo
nun toplanmasını güçleştirmiştir. Diğer taraftan 
Yaz aylarında öğretim üyelerinin yurt içi araş
tırma ve inceleme gezilerinde çalışmaları dolayı-
siyle hazırlanacak komisyon raporu profesörler 
kurulunda ancak Sonbaharda görüşülebilecektir. 
Keyfiyeti bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla.» 

Ne zaman yazıyor; 21 . 7 . 1966. Şimdi Sa
yın Bekata'nın yüksek huzurlarınızda okuduğu 
kürsüden gelen yazının tarihine bakalım. Bu ya
zı tarihi de 5 - 6 Mayısta. Bu taslak işi bitmiş. 
Biz böyle bir taslak hazırladık, fakat, bugüne ka
dar hiçbir görüş bildirmediniz, bize de şu tarih-
deki yazınızla şöyle bir cevap verdiniz. Bir şey
ler hazırlıyacaktmız, bunu size gönderiyoruz 
11 Mayıs 1967 de de toplanacağız, bu konudaki 
görüşleriniz nedir? Şeklindeki şeye güya cevap 
veriyorlarmış. Okuduğu yazıyı hem bize yazıyor, 
hem de bildiri olarak Cumhuriyet Gazetesine ve
riyor. Ondan sonra da, yürüyüşler, nümayişler 
başlıyor. Bir taslak, bir görüş içindeki bâzı hü
kümler çıkacak mı, kalacak mı? Ne bileyim ben, 
hakikaten böyle midir, değil midir; bunu sen 
bilirsin, Sayın Profesör. Sen 131 nci maddenin 
tefsirini değil, ilmi, tekniği, ekonomiyi getirecek
sin Sayın Profesörüm. Ben sana oıiun için rica 
ediyorum. Hakikaten bu görüş doğru mudur, 
yanlış mıdır; bunu ben de bilemiyorum. Bu bir 
taslak, bana da gelmemiş. Taslak demekle kendi
ni kurtaramaz diyor. Şimdi o raporu da okuya
cağım. Sayın üyeler bakın bu raporu bastırdık. 
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Gizli diyor; gizli olan bir şey yok, orijinali ben
de. Yüzlerce bastırdık ve bunu herkese dağıttık 
sırf orijinali tahrif edilmesin diye ben aldım. 
Bunu aynen vereceğim. Bakın yüzlerce bastırmı
şız, geliyor. Gizli dediği şeyi bastırdık. Şimdi bu 
rapor nedir? Diyor ki, burada bana dediler ki, 
siz görüşünüzü ayrıca bize bildireceksiniz. Haki
katen doğrudur. Ben bu heyete desem ki, İspan
ya ormanı, italyan ormanları, Alman ormanları, 
İsviçre ormanları müthiş suretle tahribedilmiş. 
Bizim ormancılık tecrübelerimiz, mümaresemiz o 
kadar yüksek ki, bizden bir ihtisas komitesi isti
yorlar; diyorlar ki, gelsinler buradaki bizim fiilî 
durumumuzu tesbit etsinler. Ormanlarımızı ıslah 
yönünden bir de görüşlerini bildirsinler, dersem 
hakikaten doğrudur. Hem fiilî durumu belirte
cekler, hem de onların ne yapması icabedeceği 
bu raporda yazılmalıdır. Değil mi? Halbuki, ben 
ne diyorum? Diyorum ki, onlar bizden evvel tah-
riıbetmişler yeniden bir düzene girmişler. Fiilî 
durumu nasıl tahribedilmiş, nasıl düzene girmiş
ler? ,Öbür rejionda da ormanlar nasıl muhafaza 
edilmiş, tahribedilmeden? Bu durumlarının fiilî 
durumunu getirin, biz bunu tutalım elimizde, on
dan sonra da görüşlerinizi verin mukayese ede
lim. Acaba bu mu doğru yoksa sizin getirdiğiniz 
görüşler mi doğru, şeklinde fikir istedik. Benim 
iştiyeceğim rapor bu. Ben orada ıslaha yönelmiş 
bir çalışma var. O çalışmaların fiilî durumunu 
bilecenim ki, bana getirilen görüşleri bu raporla 
mukayese edebileyim. Hakiki durum da budur. 
Bunun mantık oyunu ile bir alâkası yok ki... 
Ama adamcağız orada bu fiilî durumda bâzı şey
ler, var diye tahrif etmek istemiş de ben onu ön
lemişim, ne almışsan onu getir demişim. Senin 
görüsler'n var, eklersin buna. Acık kapılar, bu
yurun. Nitekim, nereden biliyorsun benim veya 
Orman Genel Müdürlüğünün böyle bir taslak 
hazırladığını. Demek ki, okadar açık, o kadar 
vazıh ki, gündeme benzer birşey sana göndermiş, 
bir taslak. Gelirsin orada oturursun bir ilim ada
mı olarak, Orman Mühendisleri Odası olarak, fen 
adamı olarak bütün .görüşlerini açıklarsın. Elbet
te ki, bu vatanın ormanlarının şimdiye kadar ol
duğu gibi tahribine hiç kimse göz yumımuyacak-
tır. Bugüne kadar tahribedildiğini bilfiil profe
sörlerin şu yazıları ile, şu konferansları ile ve 
hattâ en yakın şahidi benim de arz ettiğim gibi 
Bülent Beyin 1967 nin 10 Martında Kızılcaha

mam da beyan ettiği gibi, «Konu insan olmamış
tır, ağaç düşünülmüştür. Ekonomik, teknik dü
şünülmemiştir.» şeklindeki ifadesi de bunun ta 
kendisidir. Biz, bir ormanda bir oy düşüncesinin 
ve kaygusunun peşinde koşan kimseler değiliz ki, 
böyle bir endişemiz de yok. O endişe olsa olsa ev
velâ böyle söyleyip, ondan sonra da 9,5 milyon 
orman nüfusundan bahsedenler de olur. Şimdi, 
Sayın üyeler, 169 kişinin arazisi istimlâk edilmiş 
1945 senesinde. Bizim konuştuğumuz konu 10,5 
milyon hektar, bunun içinde 6 500 000 000 hek
tar düzensiz, çalıdan, çırpıdan ibaret bir orman, 
207 000 hektar... Bir mukayese edin Allah aşkı
na, Böyle bir istismarın, böyle bir ferasetsizliğin 
içine kim düşer? Sonra Adalet Partisi Hüküme
tinin üzerine ne gelir? O mu aldı onun elinden 
kamulaştırdı ki, tekrardan gitsin, sakalının altın
dan geçsin? Böyle bir endişemiz yok. Böyle bir 
taslak zaten bana gelse, sureti katiyede siyasi gö-
Kiş o1 arak recLılederim. Bjı bir taslaktır. Sayın 
üye "gelir, sayın profesörlerimiz, değerli orman 
Mühendis1 eri, Odası mütehassısları, değerli Or
mancılar Cemiyeti mütehassısları görüşlerini tek
rar bildirirler. 10 defa bildirmeye açık. Kaldı ki, 
şu bir sene içerisindeki Allah aşkına şu raporun 
dışında bekledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay. Tenkitler 
var burada üç, dört tane. Gizli diyor. Bakın şu 
mektubun sureti Orman Umum Müdürünün bü
tün şubelerine gitmiştir. Buradadır, orijinal. He-
pisini ispat edeceğim. Bu dosyada gizlilik yok
tur. Bu dosyada sırf böyle bir şeyle karşı karşı
ya geldiğimiz zaman acaba Türk efkârı umumi-
yesi hakikaten kapalı kapılar ile... Doğru çünkü, 
böyle kanunlar çıkmıştır. Çünkü bir gecede ha
sırlanıp ertesi gün Meclisten çıkmıştır, bu doğru. 
Biz bunları önlemek için bir sene müddetle, 10 
Mayıs 1966 dan, 11 Mayıs 1967 ye kadar bekle
dik. Ondan sonra da bir gündeme benziyen bir 
taslak hazırladık... Bunun yeri her halde gazete
ler ve burada tartışma olmıyacaktı. Sayın ilmî 
hüviyeti olan, ormanla ilişkili olan bütün bu millî 
müesseselerimiz, nitekim içlerinde gayet güzel gö
rüş getirenler de var, gelip oturacaklardır. Zira
at mühendisleri, ziraat mühendisleri gibi, orman 
mühendisleri orman mühendisleri gibi, bu mem
leketin her ikisi de oğludur. Elbette, her ikisine 
de ihtiyaç vardır. Böyle bir kısır çekişmenin içi
ne teknik bir kadronun itileceğine ben inanmıyo
rum. Ö zaman üniversitelerimize acırım. Onlar 
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demek ki, böyle birbirleriyle itişecek, kakışacak 
ve milletin bütçesinden para alıp, milletin işini 
meslek dedikodularına, meslek bilmem sürtüşme
lerine götürmek suretiyle ihmal edecek bir kadro
nun Türkiye'de mevcudolduğuna inanmıyorum. 
O meclislerin de içinde vardır. Rekabetten doğan, 
tek tük münferit kişilerdir. İstisnalar kaideyi 
bozmaz ki, ama umumileştiremez. Ben davetimi 
yapmışım, açıkım. Sarahatle burdadır. 

Hıfzı Oğuz Bekata Beyin ifade ettiği, şu ve
ya bu art düşüncelerle gazetelere manşet ver
mek üzere, bana değil de yani, Bakanlığa 
veya Orman Genel Müdürlüğüne değil de gazetele
re vermenin yeri yröktu. Bakanlık sayın pro
fesörlerimiz sayın oda mensuplarımız Sa
yın Cemiyet mensuplarımız evvelâ görüşlerini 
yazılı olarak, daha sonra da o görüşlerin ışığı al
tında hazırlanmış olan taslağın, enine, uzununa 
günlerce münakaşasına açıktır. Nitekim birinci 
gelişlerinde yemin ederim namusum üzerine, hiç
birisinin görüşü yoktu. 11 Mayısta hiçbir ha
zırlıkları da yoktu. 11 Mayıstan sonra gelmişler. 
bizden mehil istemişlerdir. Başüstüne demişiz. 
22 Mayısa uzatmışız. 22 de gene hiçbir şey getir
memişlerdir, 31 e gelmişizdir, yani, bugüne. Bu
gün getirmişlerdir, 22 sayfa bize kanunları Hıf
zı Oğuz Bekata Bey gibi tadat ediyorlar. Teknik 
görüş getir, üç hektarın üstünde soğanlık var mı, 
yok mu; olsun mu olmasın mı, 50 dönüm 50 hek
tarın üzerindeki meralar mera olarak mı kulla
nılsın, mera olmıyaralk mı kullanılsın, bunlar tek
nik, ilmî ekonomik konularıdır. 

Deminde ifade ettiğim giıbi, Anayasa eğer il
mî, tekniği ve ekonomiyi öngörüyorsa, gasıp ya
sadır. Ben inanıyorum ona. Benim Anayasam 
ilme, tekniğe, ekonomiye, inanan bir yasadır. 
Onun içindir ki, ben de bütün ilim müessesele
ri 10 Mayıs 1966 dan beri davet etmişim. Ver
dikleri cevap budur. Bunun dışında da biz tas
lağı götürene kadar şimdi Hıfzı Oğuz Bekata Be
yefendinin şu kürsüden okuduğu tebliğe kadar 
-tebliğdir o, görüş değildir, gazetelerde intişar 
etmiştir - bize başka bir şey gelmemiştir. Biz yi
ne açık tutmuşuzdur. Bugün dahi sayın üniver
sitelerimizden kimse gelmemiştir. Gönderdikleri 
bir mektupta yine Temmuz sonuna kadar diyor. 
icra böyle bir şeyi beklemiye mecbur değildir, 
ama biz manen kendimizi mecbur hissettik. Bu 
memleketin otoritesidir, yetiştirildiği evlâtları

dır. Bunların görüşleri bu memlekette lüzumlu 
görüşlerdir. Bu partiler üstü bir konudur. Türk 
ormanı, Türk Milletinin ekstansı ile ilişkindir. 
Çok yakinen ilgilidir. O bakımdan gelsinler en, 
güzel unsur neyse bulalım. Ama hileydik bu şe
kilde gazetelere bunu vesile edip, bir tebliğ neş
redip ondan sonra da Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'yı 
buraya çıkarıp bize bir Anayasa dersi yapacağını 
bilseydik, o zaman daha başka mütehassıslar da 
çağıracaktık. Daha başka şeylere de başvuracak
tık. Nitekim elimizde vardır. 39 ecnebi uzmanla > 
31 tane yerli uzmanın meydana getirdiği bir 
eser vardır. O her şeyi ifade ediyor. Hıfzı Oğuz 
Bekata Bey ne derse desin, öyle 9,5 milyon in
sanı şimdiye kadar götürmek, indirmek mümkün 
ise, neden inmedi bu 30 sene içerisinde. Kolay 
mıdır bu, hangi şeyle? Diyoruz ki, bu fıstıklık
ları bu fındıklıkları öyle düzenliydim ki, o ka
dar düzgün bir rejim içerisine oturtturalım ki, 
kaptı kaçtı bir sistemin içine . oturtturmıyalım. 
Medeni ölçüler içerisinde ehli ile, kredi ile su
nunla bununla tedvir etmek suretiyle tanzim ede
lim. Kuşadası'nda bir çiftçinin bana dediği gibi; 
«Beyefendi diyor delicelik orada bir horozdur. 
Eğer tavuk istiyorsan orayı bırak aşılatalım mey-
va versin.» Meyva ile geçinelim, gidersin Artvin'e 
der ki, «İki dut, bir inektir. Sağacağım geçine
ceğim» diyor. Çünkü dut yetişiyor orada. Şimdi 
bütün bunların hepsi basit misaller gibi geliyor 
««la, bence büyük ekonomik değerler taşıyor. 
Aşağı yukarı demin de ifade ettim, Hıfzı Oğuz 
Bekata Bey de bilir bunu. Şu İyon medeniyeti ile 
Mezepotamya medeniyetinin kurulduğu yeri bi
lir. Daha iv bilir onları, 80 milyon adam yaşıyor. 
diyorum. Ne dağ geriye gitti, ne de deniz geri 
geldi. Hiçbir şey yok, olduğu gibi oradadır. Ne
rede bizim 1 milyar ikiyüz milyonla; seksen, yüz 
milyar liralık ekoloji? Niçin değerlendirilmiyor? 
Doğrusun diyor bâzı çevreler, kendisinin de de
diği gibi. Fakat diyor, fıstığı da biz aşılıya-
lım, zeytinliği de biz yapalım. Niye yapmadın 
şimdiye kadar durdun? Ormanı, mı tüketmek 
için mi yapmadın? Tükettin. İfade de benim 
değil. 

HIFZI OĞUZ BEKTA (Ankara) — Sizin 
ifadeniz. 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — İfade benim değil, şuradaki rakam
ların hepsi. Senelerden beri hektardan almış-
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sın, aşağı yukarı 0,8. Buna mukabil, 6 mil
yona karşı her sene 22 milyon M.3 civarında or
man gitmiş. Nereden kondu bu, ben mi getirdim? 
Beniım hüsnüniyetime inanıyorsa, benim şeylerimi 
de olduğu gibi kabul etsin. Bak diyor o kadar sâf ki 
Bakan kendisi eklemiş buraya arkasına getirmiş, 
şurada dahi tezatlara düşüyor, zavallı Bakan o 
kadar önünü görmiyecek, bunu memurlara, kapı 
arkasındaki adamlara hazırlatmış, getirmiş. Ben 
daha ilerisine gitmiyorum. Otoritelerden bah
sedersek, elimde 40 - 50 tane otorite var. Bunla
rın hiçbirisini ifade etmek istemedim, burada, 
Etmiyeceğim de. Çünkü sayın profesörlerimizle, 
sayın ilim adamları - ile benim babamın mülkü 
değildir - iyi münasebetleri Tüıkiye durdukça 
devam ettireceğim. Kapıyı yine açık tutacağım 
buyursunlar, görüşlerini bildirsinler. Ama her 
halû kârda Türkiye'de orman - halk münasebet
lerini, Türkiye'de ormanda da müstahsilin oldu
ğunu, amele köylünün olmadığını ispat etmek 
mecburiyetindeyiz;. Niçin? Türk ormanının is
tikbali bakımından, yukarı rejiyonun emniyete 
alınması bakımından, büyük bir potansiyelin ölü 
ve fundalık olarak işgal altında tutulması bakı
mından; buna ilmin, tekniğin emrettiği bir ka
nunun Yüce Senatoya getireceğimi tekrarlar. He
pinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata. (Tekrar konuşa
maz Sayın Başkan, sesleri) 

İki defa söz hakkı vardır. Buyurun Sayın 
Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, muhterem Bakanla, konuştuk
ça bir neticeye gelip, zannediyorum ki, huzuru
nuzdan bir anlaşma ile ayrılmak imkânı olacak
tır, bunu temenni ederim. Bakan buyuruyor
lar ki tedbirler getireceğiz, bu tamamen ilmî, 
ekonomik ve teknik olacak. Bunda beraberiz. Fa
kat getirdiği tedbirler bir taslak haline gelmiş, 
bunlar ilmî, ekonomik ve teknik midir; memle
ket şartlarına uygun mudur? Kendileri mütehas
sıs raporlarından bahsediyorlar; okumuyorlar, 
mütehassıs mütalâalarından bahsediyorlar oku
muyorlar. O halde ben birer cümle okuyayım, 
cevaplar menfidir. Demek ki maksatları asilâne-
dir, fevkalâde iyidir, doğrudur; yani gerekçe 
güzel; ama getirdikleri taslak bu gerekçeye mi, 
yoksa başka bir istikamete mi gidiyor. Tarım 
Bakanının ve Orman Genel Müdürlüğünün yap

tıkları beyanların aksine resmî vesikaların özeti 
şudur : 

1. «Tasarı taslağı hazırlanırken hiç bir Or
man Fakültesi profesörü ve meslekî teşekkülleri 
temsilcileri katiyen davet edilmemiş ve görüşle
ri alınmamıştır.» 

İmzalar : Ormancılar Cemiyeti, Orman Mü
hendisleri Odası, Yeşil Türkiye Ormancılar Ce
miyeti Başkanları. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ 
(Konya Milletvekili) — Dekanın da imzası var. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Onu 
da söyliyeceğim. 

«Bu tasarıyı hazırlamak üzere Orman Genel 
Müdürlüğü bünyesinde teşkil edilen komisyonda 
muayyen maksada hizmet edebileceklerin ekse
riyeti teşkil etmesine çok dikkat gösterilmiştir. 
Bu cümleden olarak önce 8 kişi olan komisyon 
bilâhare 10 kişiye çıkarılmıştır. Neticede; tasa
rı 4 e 6 ekseriyetle ortaya çıkmıştır.» Aynı im
zalar. Demek ki tasarının tekevvün tarzı ilme, 
ihtisasa, tekniğe değil, memur olarak çoğunluk 
sağlanamaz diye iki memurun daha ilâvesi ile 
altıya dört oy sağlanmasına bağlanmıştır. 

2. Muhterem Bakan alelade bir komrymuş 
ve hatta onları söylememiş gibi konuştular. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Mv.) — Söylemedim diyorum. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — İşte 
gazete : 

Bu büyük manşetlerle özel demeçtir Dünya 
Gazetesine verilmiş, Milliyetteki değil, özel de
meçtir ve bu demecin içinde demin söyledikle
rim aynen yer almıştır. 

Bunu da ifade ettikten sonra, Saym Bakan 
hep Profesör Selâhattin İnal'ı, onun raporunu, 
onun ismini kendileri için lebde zekretmektedir. 
Aynı profesör Selâhattin İnal Mayıs içinde 
Cumhuriyet Gazetesine 4 makale yazmıştır. Bu 
makalelerinde bakanla birlikte olmadığını ve 
noktai nazarına uygun mütalâa beyan etmediği
ni ve bu tasarının hiç bir ihtiyacı karşılıyamı-
yacağmı ve deminden beri arz ettiğim hususları 
yazmışlardır. Tasarının isabetsizliğini aynı pro
fesör Selâhattin İnal, 10 sene evvelki, 3 sene ev
velki değil, en yeni olarak 4 makalesi ile Cum
huriyet Gazetesinde adını imzasını koyarak be
lirtmiş bulunuyor. Binaenaleyh, Selâhattin 
İnal'm şahitliğini de böylece halletmiş oluyoruz. 
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Broşür gizli değildir, dediler. Şimdi bana 

verdiler. Şimdi verdikleri nüshanın son satırını 
okuyorum; «6 nüsha olarak tanzim edilen işbu 
rapor tarafımızdan okunarak imza edildi.» 6 
nüsha sonra teksir etmişler, buna yeni muttali, 
oluyorum. Aslı 6 nüsha tanzim edilmiş demekki 
özeldir. 

Muhterem Senatoya bir gerçeği daha açıklı -
yacağım. Arkadaşlar bakınız Rusya'da toprak 
yüzöîçüsünün % 39 u, Yugoslavya'da % 30,5 u, 
Bulgaristan'da % 28 i, Yunanistan'da % 18,5 u, 
Aimaırva'da % 28 i, İsviçre'de % 25 i ormandır. 
Ve mahfuz, orman sistemine göre, herhangi bir 
şekilde ormandan azalma olduğunu, meselâ yol 
geçti azaldı mı, o kadarını ilâve etmek zaruri
dir. Niçin? Orman ancak böyle muhafaza edile
biliyor ve aynı zamanda bu yurdu çeşitli ba
kımlardan zaruri olan bir unsuru olduğu için mu
hafaza ediyor. Bizde ise inmiş yüzde 11 e, 10 a. 
Bunun için hâlâ biz kimseyi mesul tutamıyoruz. 
Mevcut kanunlardır ki. kalanın hepsi muhafaza 
edilmiş. Sayın Bakanın beğenmediği kanun çık
mamış olsaydı bu kadarı da elde kalmıyaeakh. 
Geçenlerde bir Amerikalının bir beyanatını oku
dum, diyor ki: «Türkiye ormanları özel kişilere in
tikal ederse, Türkiye kereste ihraç eder.» Saıık 
bu söz bu tasarıya inikas etmiş gibi, bir vaziyet 
görür gibi oluyoruz. Arkadaşlarım, bu söz TİK 
vatanını vatan olmaktan, (bugün için söylüyo
rum, 100 sene sonrasını bilemem,) vatan olmak 
tan çıkaracak kadar tehlikeli bir sözdür. Biz s: 
ve bu sözlere değil, birçok gerçekleri millî menfa
atlerin zaruretlerini düşünerek hareket etmeli
yiz. Demek ki özel şahıslara verdik mi kereste 
ihracedecek kadar orman bir günde gelişecek. Or
man asırlar istiyor, seneler istiyor, bir günde biz 
kereste ihracedeceğiz öyle mi? 

Sözümü şöylece sona erdirmek istiyorum. Sa
yın Bakanın hüsnüniyetinden en ufak bir şüp
hem yok. Dilim, mevzuun hayati önemi dola-
yısiyle hangi ölçüde ileri veya geri konuşursa 
konuşsun, Bakanın samimiyetini her sözümde ve 
her konuşmamda birkaç defa tekrar ettim. Fakat 
bir kanun taslağı ki, ilim adamı reddeder, ihtisas 
adamı reddeder, bütün meslek ve teşekkülleri red
deder, her hangi şekilde toplumun kabulü bahis 
konusu değildir. Böyle bir tasarı behemehal doğ
rudur diye, bunun arkasında Sayın Bakanın di
renmesi bu samimiyeti zedeler. Şimdi bu şekle 

doğru geliyor. Bundan kaçmamak için belirte
yim. Buyurdular ki, «ilim adamlarının mütalâa 
vermeleri ile Hükümet bağlı değildir. Ancak biz 
sıhhatli bir tasarı getirebilmiş olmak için biz iste
dik» ve ilâve ettiler: «İlim ve ihtisas adamlarının 
görüşlerini Temmuz ayma kadar bekliyecekler-
miş» iyi olur. Bakan, bu son sözü de söylemediği
ni oturdukları yerden açıkladılar. Ben böyle an
lamışım, ama dememişler. Ben, lehlerinde olur 
diye ifade etmiştim. O halde lehlerindeki argü
man da kalmıyor. (Gülüşmeler) 

Şimdi açıklanması için iki cümlem daha var. 
Sayın Bakan Anayasaya vâkıfım, dediler. Olabi
lir. Fakat radyolara kadar intikal etmiş olan bir 
sözünü ifade edeceğim. 

Diyorlar ki: «Biz adam öldüreni affediyoruz 
da, ağaç kesti, diye vatandaşları affetmiyoruz, 
bu doğru mudur?» 

İşte bu söz Anayasaya aykırıdır. Çünkü zan
nedersem Yavuz Sultan Selim'in vaktiyle son de
rece güzel ifade ettiği gibi, bir sözünü Anayasa
mız perçinlemiş. Deniyordu ki, «Ormanlardan 
bir ağaç kesenin bâşmı vururum.» (A. P. sırala
rından «Fatih Sultan Mehmet söylemiştir» sesle
ri.) Fatih Sultan Mehmet evet,. Demek ki, siz de 
biliyorsunuz, Fatih Sultan Mehmet'in sözünü. 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi şöyle toparlı-
-acağım: Konu küçük bir konu değildir. Bu ko
nu, gelecek neylilerin bizi hayırla yâdetmeleri ve-
Ta oturulamaz bir yurt bırakmanın töhmeti ve 
thamı karşısında bırakmaları gibi son derecede 

'layati bir önem taşıyor. Bu önem dolayısiyledir 
ki, aydınlar, gazeteciler, ihtisas sahipleri, ilim 
adamları toptan ayaklanmış. Ortada hiçbir sebep 
olmadan bu kadar yankı olamaz. Öyle ise, Bakan, 
illâ şudur diye ısrardan çok, bu milletin maşeri 
vicdanının, ormana sahibolmak, onu korumak ar
zusunun müşterek diline önem versin. Anaya sa
nın ne gibi sıkıntılardan sonra bu maddeleri getir
diğini iyi takdir etsinler. Türkiye'de orman özel 
şahıslara tevzi edilemez. Türkiye'de orman, kanu
nun gizli, açık taraflariyle tahribe götürülemez. 
Bu zihniyetle getirilen tasan mahkûm olacaktır. 
Önceden neticesiz ve tehlikeli bir tasarruftan vaz
geçilsin. Önceden netice alınabilecek bir tasarıyı 
Sayın Bakanın ilme uygun hazırlatmasını yürek
ten temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, sözlü soru belli 
bir konu üzerinde Hükümetten veya ilgili bakan
dan bilgi almaktan ibarettir. Henüz ortada ol-
mıyan bir tasan üzerinde zaman ve zemin dışın
da neşriyat bildiri mevzuu olduğu için, aktüel 
bir hal aldığı için bu kadar uzun görüşmelere mü
saade etmiş bulunuyoruz. Bu da bir nebze Yük
sek Heyetin reyleriyle oldu. Binaenaleyh, meşe-.. 
lenin ehemmiyetine binaen Sayın Bakana da tav
zih hakkını tanıyorum. Sayın Bakan buyuran 
efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
İçtüzük var, İçtüzük... 

BAŞKAN — Söylenmemiş sözler isnadettiği 
için tavzih sadedinde söz veriyorum. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Tamamen İçtüzüğe uygun olarak hareket 

ediyorum. Ama Başkanlık olarak bir ikazda 
bulunmayı yerinde bulduğum için bu izahatı 
sayın üyelere arz ettim. Yoksa İçtüzüğü tama
men dikkatli olarak harfi harfine tatbik ediyo
rum efendim. Müsterih olunuz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli üye
ler, Hıfzı Oğuz Bckata Beyin gençliğinden beri 
mecmualarda kendime ideal olarak edindiğim 
bir ağabeyim olarak bilirim ve her şeyi samimî 
olarak bunu da kendisiyle birkaç kere konuş
tum. Her şeyden evvel bu vatan için 7 ceddini 
feda etmiş bir oğuzun oğluyum. En az onun 
kadar bu vatanı severim. Türk Milletinin men
faatlerinin bittiği her yerde, her şey benim 
için de bitmiştir. Ben ne Amerikalının ne şu
nun Hıfzı Oğuz Bekata'nm bu beyanını, son ya
pılan Yaşar Kemal'in de iştirak ettiği mitingde
ki ifade ile benzerlik bulduğum için inkisarı 
hayale uğradım. Onun için üzerinde durmak 
isterim. Bu memleket ne Amerikalıların sömür-
gesidir ne şunun ne bunun müstemlekesidir. 
Ormanı seven yalnız Bekata değildir, bütün 
Türk Milletidir. Yeşili dininde dahi kendi
sine ideal edinmiş bir millet ormanı tahrip 
edemez. Ormanın tahribi, ben dedim mi ki, hiç
bir yerde Prof. Selâhattin İnal Beyle konuş
tum, buluştum, görüşlerini aldım diye bir şey 

ifade ettim mi, hayır. Ne dedim? Bütün ifade
lerini kendisinin vermiş olduğu bir ilmî broşü
re istinadettirdim. Burada bunların hepsini te
ker teker tadadettim. Bunu bütçelerinde tada-
dettim ve bir ilim adamının vermiş olduğu ilmi 
bir tebliğ bütün Türk entelektüellerinin mail
din bu da benim malımdır. Onunla konuştum, 
demedim. Ama elimde de dekanın imzası bu
lunan mektubu okumak her halde şu veya bu 
şekildeki gayrimesul, sureti kafiyede bir mes
lek kuruluşunun neşrettiği gayrimesuldür. Ka
nunu tetkik etsinler. Nihayet meslekin meslekler 
içerisindeki menfaatlerini korumak için ve bir da-
yamşma için kurulmuş bir teşekküllün bildirisini 
getirip bir ilim kürsüsünün bir ilim yuvası ile mu
kayese ederek fikirlerini sübjektif olarak bir şey
lere hiç dayamak istiyor dedik mi ki, bu tasa
rı mutlak surette böyle gelecektir. Bir taslak
tır dedim, bu taslağı getirdik dedim. Devlet 
ettik dedim, muhterem üyeler gelmediler de
dim. 22, 31 inde gelmediler dedim. Bir sene
den bori de gelmediler dedim. Bunun dışında 
ne yapalım? Ne yapayım söylesinler"? 

Sonra diyor ki, bir taraftan evvelâ Anaya
sanın 37, 131 nci maddesi her hangi bir kanun 
yapmaya mânidir. Ondan sonrada bana git di
yor ilim adamlarını, odadakileri çağır, otur 
bir kanun yap buraya getir. Bu olacak işler de
ğil Davet ettim, bir sene bekledim, sonra ne 
diyor; bir gayri mesul kliğin neşretmiş olduğu 
bir bildiriyi getiriyor buraya, okuyor. Diyor ki, 
kapalı şeylerin arkasında... Beyler, bana ver
dikleri şeye göre burada bütün parafları var. 
en son cümlesinde de şöyle diyor: «Geriye ver
meye ilişkin tescil ijleınleri her türlü vergi ve 
resim ve harçtan muaftır. Alınmış ve Komis
yon Başkanı Şehabettin Ertemin ilişikteki 
muhalefetine karşı oy çoğunluğu ile kabul edil
miştir». 

Burada parafları var, elimde. Sonra bu tas
lak yalnız 11 kişi ile hazırlanmamıştır, söyle
diklerine göre. Benim o olurun dışında hiçbir 
müdahalem yoktur. Diyorlar kiı 42 tane de ay
rı ayrı orman mühendisi çağırılmış, fikirleri so
rulmuş. Kaldı ki, 400 tanedir. Şimdi Şurada bah
settiler. 400 teknik eleman raporu kongre, bir 
nevi şûra değil mi? Şûrayı başka milletler kul
lanır. Garplılar da teknik kongre derler. Bun
da bu bile yapılmıştır. Bunun ışığı altında bir 
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1961 Anayasasına rağmen çıkarılan bütün ka
nunlar, alman bütün tedbirler orman ve orman 
içi" köylüsü arasındaki münasebeti kifayetsiz 
görüyor dedim. Ben gittim, oturdum, beraber 
konuştum demedim. Burada okudum. Hiçbir 
yerde Sayın Selâhattin İnal Beyi ne gördüm 
konuştum, ne de kendileri davetimize icabet et
tiler. Yalnız bize gönderdikleri orijinal miza
ları, dekanlıkların cevapları var. Ben bunları 
arz ettim Yüce Meclise. Ortada katî bir tasa
rı varmış gibi bir polemiğin içerisine sürük. 
lenmesi ne dereceye kadar insafla kabili telif
tir ? Ne lüzum var bunlara ? Biz vatan haini mi
yiz? En az sizin kadar ormanı mutlak sevi
yorum, canım bile orman için. Ben onu öyle te-
cessüm ettiririm. Ama, ormanın kurtulması 
yollarının polisiye tedbirler olduğuna inanmı
yorum. Mutlak ekonomik olacak, mutlaka tek
nik olacak, mutlaka ilmî olacak yasalarımızın 
da mutlaka ekonomiye, tekniğe, ilme dayanma
sı lüzumuna inanıyoruz. Noksanlarını da gider
mek, her medeni memlekette olduğu gibiı el
bette ki, bizim meclislerimizinde vazifesidir ve 
büyük Mecliste bunu yerine getirecektir. Çün
kü, ilme dayanacak, ekonomiye dayanacak, 
ekolojiye dayanacak. Onları yapacağız ve Türk 
ormamda kurtulacaktır Sayın Bekata. Sizin de
diğiniz gibi, soğanın bittiği yerde hakikaten 
orman olmaz. Ben de hemfikirim. O bakımdan 
soğan orada bitecek, orman da yerinde bite
cek. Ve Türk ormanını Türk Milleti yaşadığı 
müddetçe Orta Doğu'nun biricik orman mmta-
kasmı ebediyen bu millet yaşatacaktır. Müs
terih olunuz Sayın Bekata 

taslak hazırlanmış sanki bir tasarı gelmiş, bu
rada müdafaası veya reddi isteniyormuş gibi 
bir münakaşanın içine girip Türk ormanını asıl 
tahribe götüren böyle dedikodulardır. Birinci 
bu. 

İkincisi; diyorlar ki, adam öldürenlerin su
çunu af ediyoruz da ağaç kesenleri kendi bil
dirisinde ve radyoda, neden affetmiyoruz? Bu 
sözü dedim. Ne zaman dedim biliyorsunuz Sa
yın Bekata? Sayın Bülent Ecevit'in Kızılcaha-
mamcla biz insanı düşünmemişiz, ağacı düşün
müşüz diye orman mmtakasmdaki beyanatı 
üzerine söyledim. Niçin onu da dile getirmiyor
sunuz? Ondan sonra olanları söylüyorsunuz? 
Sonra M. B. K. Hükümeti iktidara geldiği za
man ne biliyordu? Orman Kanunun bir ikinci 
maddesi vardı burada şu veya bu şekilde ted
vin ediliyordu da hemen ilk icraat olarak 'ge
tirildi, o iptal edildi, o bildirildi onu da söyle
dim, doğru tekrar ettim. 

HAYDAR TUNOKANAT (Tabiî Üye) — 
Mütehassıslardan öğrendik Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) •—• Evet ben de onu arz ediyorum. Doğ
rudur, yani yine onları odalar getirdiler. Aynı 
şekilde bir muciple Tarım Bakanlığına getiril
di, Hükümet de onu iptal etti. Bunu bir şikâ
yet babında konuşmadım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
C. H. P. nin tesiri ile değil Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Demek ki, öteden beri, bize gelince
ye kadar gerek Turan Şahin Beyin devrinde 
gerek ondan evvelki zamanlarda ormanlarda 
bir sıkışma, bir tahribin okluğu müşahede edi
liyor, buna tedbirler almıyor. Bu tedbirler üze
rinde çalışmalar yine var. Ayrıca hocalar di
yor bunu. 1961 Anayasasına rağmen diyorlar 
ki - bütçe konuşmamda da var - kendisi söyle
miyor, konferansmdaki o orjinal broşürünü 
teksir ettirip göndereceğim, bunu da. Diyor ki, 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemimizde başka gürüşülecek madde 

kalmadığından 1 . 6 . 1967 Perşembe günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,05 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in, PTT Genel Müdürlüğünün 
yapmış olduğu telekomünikasyon ihalesine dair 
yazılı soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Sadet
tin Bilgiç'in cevabı (7/322) 

3 . 2 . 1967 

Ouimıhuriyet Senatosu Başkanlığına 
PTT Genel MMürlüğünün yapmış olduğu 

telekomünikasyon ('telefon santral teçhizatı ve 
telefon makinası fabrikası kurulması ile telefon 
tablosu mubayaası) ihalesinde usulsüzlük ol
duğu, gerek matbuatın yapmış olduğu neşri
yatta gerekse gözlerimize dağıtılmış bulunan 
dosyalarda zikre dilmektedir. 

İşin hakiki veçhesini öğrenebilmemiz için, 
aşağıdaki suallerimin Ulaştırma Bakanlığınca 
yazılı olarak madde madde cevaplandırılması
nı arz öderim. 

Saygılarımla. 
•Balıkesir Senatörü 

Y. Müh. Mehmet Güler 

1 ilâ 14 sual : 

Suallerim 
1, — Telekomünikasyon ihalesi 19'60 sene

sinde PTT yetkilileri tarafından LM Ericsson 
(İsveç) firmasına verilerek adı geçen firma 
ile <mukavele yapılmıştır. 

a) Bu ihalenin teknik komisyonunda ve 
ihale komisyonunda kimler bulunmuştur? Bu 
(komisyonlanda o zaman görevli bulunan şahıs
ların bugünkü vazifeleri nedir? 

b) İşbu ihalesi yapılan proje, sair birçok 
projeler gibi 27 . 5 . 1980 tarihinden sonra 72 
ısaynlı Kanun şümulüne sokularak tehir edilmiş
tir. O zaman Adana PTT Başmüdürlüğünde 
görevli bulunan bugünkü genel müdürün iha
lenin durdurulmaması için zamanın hükümeti
ne verdiği rapor neleri ihtiva etmektedir? 

>c) PTT, 1962 senesinde 31 000 hatlık bir 
mukaveleyi LM Ericsson (İsveç) firması ile 
imzalamak sureti ile 1960 mukavelesinin iptali
ni sağlamıştır. PTT nin bu işteki kârı ve zara
rı ne olmuştur? 

2. — PTT Genel Müdürlüğünün aynı mev
zuda 1963 yılında açmış olduğu ihaleye, 20 Ka
sım 1963 günü 11 firma teklif vermiş, 2 fir

ma teklif veremiyeceğini bildirmiştir. Teşkil 
edilen bir teknik heyet işbu teklifleri, 29.5.1984 
tarihli bir rapor ile 2 . 6 . 1984 tarihinde Satı-
nalma Komisyonuna havale etmiştir. Bunun 
neticesi olarak da ihale PTT tarafından Japon 
Nippon Electric firmasına yapılmıştır. Bu iha
le komisyonunda vazifeli olan şahısların PTT 
deki o günkü görevleri ile bugünkü görevleri 
nelerdir? 

•a)' Yapılan ihale, PTT nin üst kademe 
idarecileri arasında vâki değişiklikler neticesi 
durdurulmuştur. İhalenin durdurulmasında han
gi teknik unsurlar müessir olmuştur? 

3. — PTT Yönetim Kurulu 30 . 6 . 1965 ta
rihinde aldığı bir kararla 2 . 7 . 19'65 tarihin
de LMT (Fransız), NEC (Japon), LME (İs
veç) ve NE (Kanada) firmalarına sualli şart
name gönderilmesini sağlamıştır. Firmalara 
tekliflerini 18 . 8 . 1965 günü saat 17.00 ye ka
dar verecekleri ve verecekleri tekliflerin kesin 
ve son fiyat teklifi olduğunu belirtecekleri 
bildirilmiştir. Yukarıdaki dört firma, teklifleri
nin üzerine aynı ibareyi yazarak vermişlerdir. 

a) 19 . 8 . 1995 günü saat 14.30 da topla
nan komisyon firmalar 'önünde teklifler açmış 
ve teklifler firmalara genel olarak okunmuş
tur, 

h) Komisyon 26 . 8 . 1965 günü teklifleri 
üzerinde firmalardan izahat alınmadan bir de
ğerlendirme yapmanın mümkün olamıyacağı 
kanaatine varmış ve aynı gün firma yetkilileri 
ile Komisyon olarak temas edilmesine ve gere
kirse yazılı bilgi alınmasına karar verilmiştir. 
(14 . 10 . 1965 tarih ve 278 sayılı Satmalına 
Komisyonu kararının 4 ncü sayfasının 7 ne i 
paragrafında) 

e) Yazılı olarak cevapların en kısa za
manda gönderilmesi 27 . 8 . 1965 tarihinde dört 
firma yetkililerine bildirilmiştir. 

d) Aynı kararın 6 ncı sayfasının 3 ncü 
paragrafında (Ancak bu husus, 18 . 8 . 1965 ta
rihli nihai tekliflerin tadili mahiyetinde görül
düğünden, daha evvel Yönetim Kurulunca alın- •» 
mış olan karara göre, nazarı itibara alınma
mıştır) denmektedir. 

Aynı ihale komisyonunun a, b, e ve d mad
delerinde belirtilen birbirine zıt kararları al-
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maşımda hangi idari ve teknik sebepler rol oy
namıştır 1 

4. — PTT Satmalına Komisyonu ve Yöne
tim Kurulunun 18 . 8 . 1965 tarihini taşıyan 
ıtokliflerin değerlendirmeye esas tutulduğunu 
kabul ettüklerini söylem elerine rağmen: 

a) PTT ile Northern Electric Co. Ltd. 
(Kanada) sirkati arasında yapılan protokolün 
5 nci sayfasında, 

5.3 fiyatlar bölümünde aynen 
'24 . 9 . 1965 tarihli mektup eki (11-7) tab

lodaki toplam bedeller dâhilinde (220 000 § lik 
Ikısnıı Tl. sı ile ödenmek üzere) sabit birim fi
yatı esası üzerinden verilecektir, denmektedir. 

Yine 5.3 bölümünün 3 ncü paragrafında : 
(24 . 9 . 1985 tarihli mektup eki maliyet sa

tış fiyatı ve kâr - zarar tablosunda gösterilen 
satış fiyaitları, PTT kâr hissesi de dâhil NE 
tarafından garanti edilmiştir) denilmektedir. 

Bütün bunlar açıkça gösteriyor ki, PTT nin 
ihale değerlendirme tablolarında tekliflerin ra
kamları gösteriliyorken MİT (Fransız, NEC 
(Japon), LME (İsveç) firmalarının 18.8.1965 
tarihli tekliflerindeki değerleri, ihalenin veril
diği NE (Kanada) firmasının ise 24 . 9 . 1965 
tarihli tekliflerindeki değerleri alınmıştır. 

Ayrı tarihli tekliflerin aynı değerlendirme 
tablosunda karşılaştırılmaları suç değil midir? 
Böylelikle ihalenin daha başlangıcında usulsüz
lük yapılmamış mıdır'? 

5. — Karşılaştırma cetvellerinden Ek. 1 v. 
2 de gümrük resimlerinin hesabı sırasında, di
ğer üç fiıınıanın gümrük resimleri % 57 ile he-
sabedilmiş olmasına rağmen, NE (Kanada) fir
masının gümrük resminin hesaplanmasında 
% 49.77 nisibeti kullanılmıştır. 

Tl. 51 957 000 CF bedel x % 49.77 = Tl. 
25 869 000 Gümrük Kesimi yine Ek V de: 

Tl. 64 838 000 CF bedel x % 49.77 = Tl. 
32 757 000 Gümrük Resmi. 

Yapılan değerlendirmede gümrük resimleri 
NE (Kanada) firıması lehine Tl. 8 595 108 da
ha az gösterilmiştir. Yukarıdaki misallerden 
de anlaşılacağı üzere, değerlendirme cetvelleri
ne geçen rakamlar hatalıdır. 

Bu rakamlar PTT haricindeki mühendisler
den müteşekkil bir heyete konitrol ettirilmiş 
midir ? 

Ettirilmiş ise bunun neticesinde bir rapor 
alınmış mıdır? Alınmış ise bu raporun mahiye
ti nedir'? 

6. — PTT şartnamesinin IY ncü kısım ge
nel hususlarda 8 nci maddesi (mahallî fabri
kanın kurulması için teşekkül eden şirketi baş
langıçta % 49 olarak tesbit edilen teşekkülü
müz iştirak nöbetinin en enken sekiz sene son
ra artırılabileceği kabul edilecektir) şeklinde 
kati bir hükmü ihtiva etmektedir. 

Bu maddeyi (LMT Fransız) ve LME (İs
veç) firmaları aynen kabul etmişler, NEC 
(Japon) firıması bâzı şartlarla kabul etmiş, 
ihalenin yapıldığı NE (Kanada) firması ise 
kabul etmemiş ve devamlı olarak % 51 hisse
de ısrar otımiştir. 

a) Şartnameye aykırı bir teklifte bulunan 
bir firmanın seçilmesinde memleketin ne men-
f a atle ri olmuştur ? 

b) Bahis konusu % 51 hissenin devamlı 
olarak kendilerinde kalacağını kabul ederek 
teklif vermeleri diğer firmalara da bildirilmiş 
olsaydı, daha müsait bir teklif veren firmanın 
bulunmıyacağı PTT idarecileri taranırdan ne
reden kestirilmiştir ? 

c) Bu durumda şartnameye aykırı bulu
nan bir teklifin sahibi firmaya ihalenin yapıl
ması ile suç. işlenmemiş inidir? İşlenmiş ise me
suller hakkında ne gibi bir muamele yapılmış
tır ? 

7. — Tekliflerin döviz olarak maliyetleri 
ile toplam maliyetleri PTT Genel Müdürlüğü
nün 11 . 10 . 1965 tarihli Satmalına kararında 
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

LME (İsveç) 
LMT (Fransa) 
NE (Kanada) 
NEC (Japonya) 

Dövizli m^i-

CF 
CF 
CF 
CF 

yet A. B. D. 
Dolar 

21 166 922 
21 809 017 
22 831 04S 
25 141 159 

Tf^yhın 
maliyet 

Türk lirası 

447 766 617 
439 009 408 
419 983 097 
494 758 224 

Dolar kurunun, gümrük resimlerinin ve sair 
vergilerin dört memleket için de aynı olduğu 
nazarı itibara alınacak olursa, Japonya ve Ka
nada gibi uzak memleketlerden yapılacak nakli
yatın navlun bedelinin Avrupa memleketlerinden 
yapılacak nakliyata ait navlun bedelinden daha 
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pahalı olması icabettiği halde, Türk lirası olarak 
yapılan değerlendirmelerde hatalar olduğu yu-
kardaki taplodan bariz bir şekilde görülmekte
dir. Bu durumda, 

a) Değerlendirme cetvellerine rakamlar ola
rak alınmış mıdır? 

b) Yoksa bütün kalemlerde, 5 nci sualimiz-
d ek iler gibi. ihaleyi alan NE (Kanada) firması 
lehine bariz hatalar mı yapılmıştır? Yapılmışsa 
bu hataların müsebbipleri hakkında ne gibi bir 
muameleye tevessül edilmiştir? 

8. İhalenin bir bölümünü teşkil eden tele
fon kabloları kısmında firmaların verdiği fiyat
lar şöyledir : 

NE (Kanada) CF US. $ 7 658 624 (Kanada 
borsnsma <?:öre) 

NE (Kanada) CF US $ 9 141 232 (Londra 
borsasına göre) 

LME (İ^veç) CF US $ 8 200 889 (Londra 
borsasına *?öre) 

LMT (Fransa) CF US $ 8 635 922 (Londra 
borsnsma cröre) 

NEC (Japonya) CF US $ 9 732 406 (Londra 
borsasına "öre) 

Bu k-Nolnı* bedel itibariyle ihalenin % 38 ini 
teşkil etmektedir. 

a) Kanolar ihaleye çıkarılmadan evvel bir 
şartname hazırlanmış, mıdır? Yoksa firmaların 
verdiği standartlar mı mukayese edilmiştir? 

h) Bu proje. 1059 senesinden beri devam 
ödenmektedir. Türkiye'de telefon kablosu imal 
ednVlr-eek firma var mıdır? Yoksa, mevcut kablo 
fabrikaların a cüzi miktarda iştirak etmek sure
tiyle bu kabloların Türkiye'de imalinin mümkün 
olup oVmıy^cağı tetkik edilmiş midir? Edilmiş 
ise ne netice alınmıştır? 

c) K^o mubayaası için harcanacak meblâ
ğın yarı bedeline bir telefon kablosu fabrikası 
kuru"!abH'v. Tn1efon makinesi ve santral teçhiza-
tuıda h':r falvika kurulması yoluna gidilip de, 
nod-m bir kalVo fabrikası da kurulması cihetine 
gidilmemiştir? Te"!efon kablolarının esas maddesi
ni te~kil eden elektrolitik bakırın Türkiye'de çık
makta olduğunu PTT bilmemekte midir? 

d) İhale şartnamesi kablo fiyatlarına baz 
olarak Londra Metal Borsası fiyatlarının alın
masını âmir bulunmasına rağmen, NE (Kanada) 
Firmasının teklifini Kanada borsası fiyatları 
üzerine inşa ettiği belirtilmektedir. Değerlendir

melerin yapılması sırasında Kanada firmasının 
teklifi diğer firmaların teklifleri ile Londra Me
tal Borsası fiyatları esasına göre mi, yoksa Ka
nada Borsası fiyatları esasına göre mi mukayese 
edilmiştir? Tekliflerin aynı esasa icrama tevessül 
edilmiş midir? Edilmiş ise neticesi ne olmuştur? 

9. PTT ile müştereken kurulacak telefon 
makinası ve santral teçhizatı fabrikası için LMT 
(Fransız), LME (İsveç) ve NEC (Japon) firma
ları, günde 8 saatlik bir çalışma ile 40 000 aded 
telefon makinası ve 40 000 hatlık santral teçhi
zatı imal edecek bir fabrika teklif etmişlerdir. 
NE (Kanada) firması ise aynı imalâtı günde 16 
saat çalışma ile yapılacak küçük bir fabrika tek
lif etmiştir. PTT Genel Müdürlüğü günde 16 sa
at çalışacak fabrikayı seçmiştir. 

a) Günde 8 saat çalışacak fabrika için ya
pılan teklifi erdeki fiyatlar ile günde 16 saat ça
lışacak fabrika için yapılan teklifteki fiyatların 
avnı baza icra edilmeden mukayese edildiği ve 
değerlendirme cetvellerine geçirildiği ileri sürül
mektedir? Bu husus tetkik ettirilmiş midir? Et
tirilmiş ise ne netice alınmıştır? 

10. İhale uzun bir süredir devam edegeldiği 
halde, her firmadan numune birer santral getirti
lerek bunların, 

a) Çalışmaları ve memlekette mevcut sant
rallerle müşterek çalışma imkânları tetkik ve tec
rübe ettirilmiş midir? Ettirilmiş ise, bunun ne
ticesi ne olmuştur? 

<b) Bu müşterek çalışmanın maliyeti teklif
ler itibariyle hesaplanıp mukayese edilmiş midir? 
Ed^miş ise 'neticesi ne olmuştur? 

. 11. Teklilerin mukayesesi sırasında, halen 
Tirk've'dn epb«m.akta oban 127 800 hatlık LME 
(İsveç), 77 700 hatlık LMT (Fransız) ve 17 300 
hatlık Bell (Belçika) firmalarının santralları na
zarı itibara alınmış mıdır? Alınmamış ise, birer 
servete malolan bu santrallarm idamesi ne ile 
mümkün olabilecektir? Bunun Türk lirası ve dö
viz ödemeleri olarak maliyetinin ne olacağı he
saplanmış mıdır? Hesaplanmışsa, neticesi nedir? 

1.2. PTT tarafından tekliflerin mukayesesi 
sırasında, Türkiye'nin de âzası bulunduğu Mil
letlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (I. T. U.) 
bu gibi ihalelerde teklifleri aynı baza icra metod-
ları uygulanmış mıdır? 

13. PTT ortaklık teşkil ederek müştereken 
fabrika kuracağı firmanın seçiminde, şartname 
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hükümlerine uygun olarak, firmaların anafabri-
kalarmm bugünkü otomatik şehirlerarası ve mil
letlerarası santraller, otomatik banliyö santral
leri, otomatik teleks santralleri, otomatik hat 
konsantratörleri ve saire gibi teçhizat ile ilgili 
imalât durumlarını ve kurulacak fabrikanın PTT 
santralleri haricinde memleketin askerî ve sivil 
sair telekomünikasyon teçhizatı ihtiyaçlarının 
karşılanmasına imkân verip vermiyeceğini na
zarı itibara almış mıdır? Firmalar bu bakımdan 
bir mukayeseye tabi tutulmuş mudur? Tutulmuş 
ise bu mukayesenin neticesi ne olmuştur? 

14. PTT nin ihaleyi vermiş olduğu NE (Ka
nadalı firmasının Yabancı Sermayeyi Teşvik Ko-
mlte^ne yaptığı müracaat ile ilgili olarak Tür-
klye Ticaret Odaları. Sanayi Odaları ve Borsa
ları Birlisinin vermiş olduğu 30 . 11 . 1966 ta
rihli ve 23 sayfalık raporda PTT ihalesinin yan
lış yarılmış olduğu ve ortak seçtiği firmanın uy-
pnrı bulunmadığına dair beyanlar mevcudolduğu 
ha1 de. adı geçen Komitenin işbu raporun gelme-
s:ni beklemeden ve Komitenin aslî üyesi bulunan 
Fin^il Dairesi Reisi Mühendis ile Odalar Birliği 
tem~:lc's:n:n bulunmadığı bir toplantıda Bakan
lığınızın baskısı ile PTT Genel Müdürünün de 
da.v^t edilmesi suretiyle müspet karar almış ol
duğu söyl enm ektedir. 

a) Odalar Birliğinin raporu PTT nin ihale 
ra-o.rr-'nun ve seçtiği firmanın teklifinin aleyhin
de midir? 

b) Komiteye baskı yapılmış mıdır? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Kavıt No. 704/1 

26 . 5 . 1967 

Konu: Telekomünikasyon iha
lesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İl?i: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

14 . 2 . 1967 gün ve 7236/3526,7/322 sayılı ya
zılarınıza. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Mehmet 
Gülerin, PTT Genel Müdürlüğünün yapmış ol
duğu telekomünikasyon ihalesine dair Ulaştırma 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını istiyen önergesi cevabı üç nüsha olarak ilişik
te takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 

Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 

T. C. 
PTT İsletme Genel Müdürlüğü 23 . 5 .1967 
Malzeme Dairesi Başkanlığı 

Dış Satmalına Şb. Md. 
6367 D : 90 

Konu : Senatör Mehmet 6ü-
ler'in önergesi Hk. 

UlaştırmaBaşkanlığma 
İlgi : Özel kalem, 28 . 2 . 1967 gün ve 704 

sayılı emirleri. 
Balıkesir Senatörü Sayın Mehmet Güler'in, 

PTT Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu Tele
komünikasyon ihalesi hakkında Ulaştırma Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istiyen önergesi incelenmiştir. 

Önergede tevcih olunan sorular aşağıda sıra-
siyle cevaplandırılmıştır. 

1. Soru önergesinin bu maddesinde bahis ko
nusu edildiği gibi 1960 yılında PTT tarafından 
telekominikasyon konusunda her hangi bir ihale 
yapılmaıstır. Ancak 1955 yılında ihalesiz 
olarak LME (İsveç) firması ile 125 000 hatlık 
santral tevsiatı ve tesisi hususunda takriben 
15 milyon dolar tutan bir mukavele akt edilmiştir." 
Bu mukavelenin icabettirdiği döviz transferlerinin 
zamanında yapılmaması sebebiyle yürütülmesi 
mümkün olamamıştır. 

Memleketimizin telefon ihtiyacını biran evvel 
karşılamak üzere takibedilceek hareket hattının 
ne olması lâzınıareldiği yolundaki çalışmalar so-
aıunda, Türkiye'de telekominikasyon sanayiinin 
kurulmasının şart olduğu neticesine varılmış ve 
Beynelmilel bir ihaleye gitmeden önce 1955 mu
kavelesinin tadil edilerek, telekominikasyon sana
yiini de içine alır yeni bir proje haline getiril
mesi kararlaştırılmış ve bu konunun gerçekleş
tirilmesi için LME (İsveç) firması ile uzun mü
zakereler yapılmıştır. 

Bu müzakerelerde 1955 mukavelesi fiyatla
rından % 13 nif-.'betinde bir indirim yapılması sağ
lanmış ve Türkiye'de santral ve telefon makinası 
imâl edecek bir fabrika kurulması ile 1955 muka
velesinin tadili esaslarına havi protokol tanzim 
olunarak Mart 1960 yılında imzalanmıştır. 
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Bu protokola istinaden yapılması gerekli an
laşmaların ikmâline imkân kalmadan 72 sayılı 
Kanuna istinaden 1955 yılı mukavelesi iptal 
olunmuştur. 

a) Soru önrgesinde belirtildiği şekilde bir 
ihale yapılması muvzuubahs olmadığından teknik 
satmalına komisyonları teşekkül ettirilmemiştir. 

b) Halen PTT Genel Müdürü bulunan Nec
ini özgür tarafından 1962 yılında Adana PTT 
Bölge Maşmüdürü iken, LME (isveç) firması 
ile yapılmış olan mukavelenin 72 sayılı Ka
nun şümulüne sokularak iptal edilmemesi hu
susunda her hangi bir rapor tanzim edilme
miştir. 

c) 1962 yılında LM Ericsson Firmasiyle 
imzalanan 31 000' hatlık mukavelenin 1955 mu
kavelesi ile hiçbir ilgisi yoktur. 

31 000 hatlık mukavele tamamiyle müsta
kil bir alım mukavelesidir. LM Ericsson 
Firması bu mukavele ile 1955 mukavelesinden 
doğan haklarından vazgeçmiştir. 

PTT bu mukavele ile 31 0CO hatlık sant
ral teçhizatı ve 15 000 aded telefon makinası 
satmalmış ve hizmete arz etmiştir. 

a) Yapılan ihale, yukarıda belirtildiği gibi 
Müdürler Kurulunca tasdik edilmediğinden yü
rürlüğe girmemiş v£ bu Kurulun direktifine 
uyularak NEC (Japon) ve NE (Kanada) fir
malarından ek bilgiler alınmış ve alman sonuç
lar ilk teknik heyet tarafından ek bir raporla 
değerlendirilmiştir. 

Bu raporda NEC (Japon) Firmasının bu işi 
yapamıyacağı, buna mukabil NE (Kanada) 
Firması teklifinin uygun ve fabrika bakımın
dan da tatminkâr durumda olduğu ekseriyetle 
kararlaştırılmıştır. 

3 0 . 5 . 1967 0 : 1 

2. PTT Genel Müdürlüğünün 1963 yı
lında açtığı ihaleye iştirak eden 11 firma 
teklifi, bir teknik heyet tarafından bütün ay-. 
rmtıları ile incelenerek 29 . 5 . 1964 tarihinde 
bir rapor tanzim edilmiştir. 

Satmalma Komisyonu, bu rapora istinaden 
otomatik santral teçhizatı ve bununla ilgili bir 
fabrika kurulması işinin Northern Electric 
(Kanada) Firmasına ihale edilmesine karar 
vermiştir. 

Ancak, NEC (Japon) Firmasının montaj 
bedelinde takriben 46 milyon Tl. lık bir ten
zilât yapması sebebiyle PTT Müdürler Kuru
lunda Satmalma Komisyonu kararının tas
dik edilmesi yerine NEC (Japon) ve NE (Kana
da) firmalarının pazarlığa çağırılabilmeleri 
için bu iki firma teklifindeki müphem ve ek
sik noktaların tavzih ve tamamlattırılmasına 
karar verilmiştir. 

NE (Kanada) Firmasına ihale kararım ve
ren o zaman ki, Satmalma Komisyonu Baş
kan ve üyeleriin adları, o zamanki ve bugünkü 
vazifeleri şöyledir. 

İhale, PTT nin üst kademe idarecileri ara
sındaki vâki değişiklikler neticesi durdurul
mamış. bilâkis neticenin süratle alınmasını te
min bakımından firma tekliflerinin aynı baz
larda ve kolayca mukayeselerini yapabilmek 
için firmaların fabrika ile alâkalı mukayese 
faktörlerine, 20 Kasım 1963 ten sonraki tarih
lerde vermiş oldukları çeşitli tenzilât ve tadil 
tekliflerini de nazara almak suretivle son ve 
kesin tekliflerini 18 . 8 . 1965 tarihine kadar 
bildirmeleri talebedilmiştir. 

Adı ve soyadı Eski görevi Yeni görevi 

Başkan Y. Müh. Zeki Günsoy Genel Müdür Teknik Yardımcımı Yönetim kurulu Üyesi. 
Üye Rıfkı Danışman Malzeme Dairesi Bşk. Malzeme Dar resi B<jk. 
Üye Adil Medin Muhasebe - Maliye Dairesi Baş- İdareden ayrılmıştır. 

'kanı 
Üye Y. Müh. Vehbi Ba- Telgraf ve Telefon D. Başkanı Emekli olmuştur. 

şar 
Üye Y. Müh. Hikmet Ta- Teknik İşler Daire Başkan Afyon Bölge Fen Mü.lürü 

mer Yardımcısı 
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3. Bıı madde ve bu maddenin a, b, e, d 
fıkralarında 14 . 10' . 1965 tarihli Satmalına Ko
misyonu kararının çeşitli kısımlarından muş
taki^ cümleler alınmış ve bunların birbirine 
zıt olduğu iddia edilmiştir. Halbuki aynı Sa
tmalına Komisyonu kararının 5 nci sayfa 2 nci 
paragrafında (soru önergesinin 3- c maddesin
de yazılı cümleden bir paragraf sonra) aynen 
«Firmalarla yapılan bu temaslar müzakere mahi
yetimde olmayıp açıklanması gereken hususla
rın aydınlatılmasına inhisar etmiş ve firma
lara bu husus açıkça izah edilmiştir» denmekte
dir. 

Temasların bu mahiyette olması hususu ay
nı komisyonun arakararı ile de tesbit edil
miştir. 

4. Soru önergesinin bu maddesinde NEC 
(Japon), LMT (Fransız), LME (İsveç) firma
larının 18 . 8 . 1965 tarihli tekliflerinin NE (Ka
nada) Firmasının 24 . 9 . 1965 tarihli teklif de 
ğerleri ile mukayese edildiğine işaret olunmak
tadır. 

Satmalma kararının 10 ncu ekinde tarih 
ve numaraları gösterildiği gibi 18 . 8 . 1965 
tarihli orijinal teklifler dışında LMT (Fran
sız) Firmasından 11, NEC (Japon) Firmasın
dan, 2 LME (İsveç Firmasından 10 ve NE 
(Kanada) Firmasından 5 ad e d ek bilgi mek
tubu alınmıştır. 

Önergenin 3 - d maddesinde Satmalma Ko
misyon kararından (Ancak bu husus 18 . 8 . 19613 
tarihli nihai tekliflerin tadili mahiyetinde gö
rüldüğünden, daha evvel Yönetim Kıınüııner 
alınmış olan karara göre nazarı itibara alın
mamıştır) paragrafı alınmış, bu paragraftan 
önce gelen kısımdan bahsedilmemiştir. 

Halbuki Satmalma Komisyonu kararının 
bu bölümü şu şekildedir. 

«NEC (Japon) Firması 4 . 10 . 1935 tarih ve 
T 10/022 sayılı yazısı ekinde, kâr hesabında 
bir yanlışlık yaptıklarını bildirerek 142 400 
hatlık santral teçhizatı ve 190 030 acled oto 
nıatik telefon makinası ima1 âtından fabrika 
ıım ilk tekliflerinde gösterdikleri ]4.5 milyon 
Tl. hk kârdan farklı olarak 8,9 milyon Tl. lık 
kâr edeceğini ifade etmekle teklif fiyatlarında 
5,6 milyon Tl. lık bir indirim yapmış bulun
maktadırlar. 

Ancak bu husus 18 . 8 . 1965 tarihli nihai 
tekliflerinin tadili mahiyetinde görüldüğünden 

daha evvel Yönetim kurulunca alınmış olan 
karara göre nazarı itibara alınmamıştır.» 

G-örülüyoır ki, satmalına komisyonu kara
rında birbirine zıt kararlar bulunmamaktadır. 

İhalede taıkibolunacak usul ve prensiplere 
mütaallik ihale tarihinden evvel alınmış karar
lar aynen tatbik edilmiştlır. 

Bunlardan orijinal tekliflerini tadil etmi-
yen yalnız tavzih eden, eksikliği tamamlıyan 
veya hesap hatalarını tashih eden mektuplar 
ve ekleri tetkiklerde göz önünde bulundurul
muştur. Nitekim LM Ericsson (İsveç) firma
sı orijinal teklif indeki maliyet hesaplarında, 
kuruluş masrafları, İstihsal Vergisi, patent 
hakkı hesaplarının yanlış yapıldığı görülerek 
firma ikaz edilmiş ve firma maliyet tab
lolarım yeniden tanzim ederek 3 . 9 . 1965 
tarihinde teşekkülümüze teslim etmiş ve ilk 
teklifine nazaran 24 702 000 Tl. daha düşük 
olmasına rağmen mukayeselerde bu değerler 
nazarı itibara alınmıştır. Çünkü bu düşme 
esas teklifimi tadil mahiyetinde olmayıp tama
men hesap hatasından ileri gelmektedir. 

Satmalma kararma esas olan mukayeseler 
18 . 8 . 1965 tarihli teklifler esas alınarak ya
pılmış, sadece tavzih ve hesap hatasını tashih 
eden ekler nazarı itibara alınmıştır. Bu ba
kımdan protokolde belirtilen NE (Kanada) ya 
ait 24 Eylül 1965 tarihli mektup eki maliyet 
tabloları ile satış fiyatı, kâr ve zarar tablola
rı aynı firmanın orijinal teklifini tavzih ve he
sap hatalarının tashihi mahiyetindedir. 

Satmalma komisyonu kararırım YIII No. lu 
ekinde nmıkay eşeler e esas alınan firma teklif 
ve ek mektupları ayrı ayrı gösterilmiş, nazarı 
itibara alınma nedenleri detaylı olarak açık
lanmıştır. 

5. Bu maddede diğer firmalardan farklı 
olarak NE (Kanada) teklifinde Gümrük Resmi 
için malzeme CF bedelinin % 49,77 si nazarı 
itibara alındığı ileri sürülmektedir. Bu iddia 
tamamen hatalıdır. Satmalma kararının EK-IY 
sayfa 2 de gösterilen 51 957 000 Tl. aslında 3 
kalemin topkmı halinde olup orijinal teklif
lerde ayrı ayrı değerleri verilmiştir. Bunlar
dan : 

1 nci kalem ithal edilecek malzeıme FOB be
deli olup 43 227 000 TL, 
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2 nci kalem bu malzemenin nakliye bedeli 
olup 2 160 000 Tl., 

3 ncü kalem ise sistem mühendislik hizmeti 
olup değeri 6 570 000 Ti. dır. 

Yine aynı tablonun bu kalemle ilgili güm
rük bedeli toplamı 25 869 000 Tl. olarak gös
terilmiştir ki, bu bedel 1 ve 2 nci kalemlerde 
gösterilen bedellerin toplamının aynı malzeme 
CF bedelinin % 57 sine eşittir. 

Bu maddedeki 3 ncü kalem olanı mühendis
lik hizmetinin malzeme bedeli ile hiçbir ilgisi 
bulunmadığından buna, Gümrük Vergisi tahak
kuk et-trilemiyeceği tabiîdir. 

Diğer firmalar mühendislik hizmeti bede
lini kısmen yabancı personele ait döviz ödem-e -
leriınde, kısmen de montaj bedelleri içinde mü
talâa etmişlerdir. 

6. Soru önergesinin bu maddesinde de be
lirtildiği gibi teşcık'külümüzce ba-şlangıçta % 59 
olan iştirak nisb etimizin en erken 8 sene son
ra artırılabileceğinin kabul 'edilmesi talebedil
miştir. 

Bu talepteki gaye, bu sama/yün mıemleıketi-
mizde tamamen kurulup gelişmesinden ve Türk 
personeli ile yürütülebilmeğinin katîleşmesin-
den önce şirket statüsünde bir değişiklik ya-
pılmıyacak, sanayi yabancı ortağın mesuliyeti 
altında gelişecektir. Dolayısiyle 8 seneden önce 
yendi sermaye artırılması düşünülmemiştir. 

En erken 8 sene sonra yerli sermaye artırıl
ması talebiyle ise flrma.nm her yıl sermaye ile 
orantılı olarak yapacağı kâr transferlerimin 
mümkün olduğu kadar az olması temin edilmek 
istenmiştir. 

No flOn-ıda) firması rey hakkı olmıyan 
hisselerin Türk ortaklara devredilmesini kabul 
ederek ortaklıktaki yerli hissenin % 50 nin 
üzerine çıkarılmasına muvafakat etmiş ve böy
lece şirketin faaliyetlerinden hâsıl olacak kâr
dan transfer edilecek kısmının arzu edildiği şe
kilde düşünülmesi imkânı sağlanmıştır. 

Ayrıca ortaklığın faaliyetlerinden hâsıl ola
cak kârın şirket sermayesinin brüt % 8 ini 
geçımiyeceği hususu' ile de kârlar sınırlandırıl
mıştır. 

•a-b-c) NE (Kanada) firması, kâr hissesi 
bakımından yerli sermaye artırılmasına muha
lif, olmamış sadece rey hakkı bakımından 
% 51 de ısrar etmiştir. Nitekim bu husus bu 

firma ile imzalanan protokolün 5.1 maddesinin 
3 ncü paragrafında sarahaten açıklanmıştır. 

Diğer taraftan aynı firmanın 5 ve mütaa-
ıkıp imalât yıllarındaki garanti ettikleri yıllık 
ihracat miktarları transfer edilecek kâr hisse
sinin takriben 6 misli olduğundan . % 51 rey 
hakkının NE (Kanada) da kalmasında hiçbir 
mahzur görülmemiştir. Bilâkis garanti edilen 
ihracat ile bir kısım yarı mamul ithalâtının 
dövizli ödemesinin de karşılanması bakımından 
fayda mülâhaza edilmiştir. 

Şartnameniın bu maddesi ile temin edilmek 
istenen hususlar fazlasiyle sağlanmış olduğun
dan .şartnameye aykırı bir durum tahaddüs et
memektedir. 

LMT (Farnas), NE. (Kanada) firmaları 
bütün tekliflerinde sermaye ekseriyetinin ken
dilerinde kalmalarım, NEC (Japon) firması 
bu mevzuda PTT nin talebine uyarak ekseriyet
te veya azınlıkta olabileceğini LME (İsveç) fir
ması ise son teklifi hariç daima sermaye nisbe-
tinın % 50 nin altında cüz'î bir iştirakle olması
nı istemiştir. 

PTT fabrikanın arzu edilen zamanda tesisi 
bu fabrika im amirlilerinin menşe memleket ma
mulleri kalitesinde imalini sağlamak sanayiin 
müstakbel inkişaflarını Türkiye'de kurulacak 
fabrikada da aynen uygulanmasını temin etmek 
ve ayrıca bir kısım mamullerinin ihracımı yap
ma mesuliyetini firmaya tahmil etmek gibi 
çeşitli sebeplerle % 51 sermaye ekseriyetimin 
yabancı ortakta kalmasını öngörmüş ve nihai 
tekliflerin bu şekilde verilmesini taleb etmiştir. 

Bu şartlar altında LME (İsveç) ve NEC (Ja
pon) firmaları % 51 sermaye ekseriyetinin ken
dilerinde kalması hususunu kabul etmişler fakat 
şirket sermayesini çok düşük (NEC - Japon 
12 500 000 TL, LME - İsveç 9 000 000 Tl.) tesbit 
etmek suretiyle yurdumuza getirecekleri yabancı 
sermaye miktarlarının bu sanayiin gerektirdiği 
yatırımın çok altında (NEC - Japon 708 000 $, 
LME - İsveç 510 000 $) tutmuşlardır. 

Halbuki bu değerler LME (Fransa) firması 
için 1 714 000 $, NE (Kanada) firması için 
2 55 000 $ dır. 

7. Bu maddede dövizli ödemelerle Türk para
sı ödemeler mukayese edilerek, dolar kurunun, 
gümrük resimlerinin ve sair vergilerin dört 
memleket için aynı olduğu, Kanada ve Japonya'-
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dan memleketimize yapılacak nakliyata ait nav
lun bedelinin daha pahalı olması icabettiği hal
de Türk lirası olarak değerlendirmelerde hata ol
duğu ileri sürülmektedir. 

Türk parası olarak gösterilen değerler aşağı
daki kalemleri ihtiva etmektedir: 

1. 60 000 hatlık tam mamul santral teçhizatı 
gümrüklü bedeli, 

2. Şebeke kabloları gümrüklü bedeli. 
3. 142 400 hatlık santral teçhizatının mahal

lî fabrikada imali sonunda PTT ye satış bedeli. 
4. 202 400 hatlık santral teçhizatının montaj 

bedeli. 

5. 190 000 aded otomatik telefon makinasımn 
mahallî fabrikada imali sonunda PTT ye satış 
bedelidir. 

Burada sadece ilk iki kalemin Tl. bedeli dö
vizli CF bedellerle orantılıdır. Çünkü sadece 

malzeme CF bedeli ile gümrük bedelini ihtiva et
mektedir. 

Dördüncü kalem montaj bedeli ise her firma
da birbirinden farklıdır. Nitekim bu bedeller 
NEC (Japon) için 30 milyon Tl., LMT (Fran
sız) için 21,2 milyon TL, LME (İsveç) için 20,5 
milyon TL, NE (Kanada) için ise 13,8 milyon 
Tl. dır. 

Üçüncü ve dördüncü kalemler ise mahallî 
imalât sonucu tesbit edilen satış bedelleridir. Bu 
satış bedellerindeki Tl. miktarı imalât usulüne, 
çalıştırılacak personel miktarına ve mahallî mas
raflara ve nihayet bu imalât için talebedilen kâr 
hisselerine tabidir. 

Nitekim bu değerler 4 firma teklifinde deği
şik olarak tesbit edildiğinden yerli imalâtın sa
tış bedelinin aynı malzemenin gümrüklü mamul 
ithal bedeline oranı aşağıdaki görüldüğü gibi 
birbirinden cok farklı bulunmaktadır. 

Santral teçhizatı 

NEC (Japon) 
LMT (Fransız) 
L3IE (İsveç) 
NE (Kanada) 

% 23 daha pahalı 
% 19 daha pahalı 
% 14 daha pahalı 
% 8 daha ucuz 

Telefon makinası 

% 24 daha pahalı 
% 19 daha pahalı 
% 15 daha pahalı 
% 17 daha ucuz 

Tablodan da anlaşılacağı üzere NE (Kanada) 
firması hariç diğeı üç firma yerli maliyeti, kâr 
hissesi, çalıştırılması öngörülen işçi miktarı, sa
tış bedeli üzerinden talebedilen patent ve teknik 
bilgi hakları, finansman kredisi faizleri v. s. gibi 
kalemleri çok yüksek tutmak suretiyle artırmış
lar, bunun tabiî neticesi olarak da toplam 
teçhizatın PTT ye maliyeti dövizli maliyetler 
oranına nazaran çok farklı bir niteceye ulaş
mıştır. 

Netice olarak : 
a) Değerlendirme cetvellerinde her hangi 

bir yanlışlık yoktur. 

b) Yukarda detaylı olarak izah edildiği gibi 
soru önergesinin 5 nci maddesinde ileri sürülen 
gümrük bedellerinin NE (Kanada) firması tekli
finde noksan hesaplandığı varit bulunmamak
tadır. 

8. Bu maddede kablo fiyatları için verilen 
değ-erlerden NE (Kanada) firması kablo tek
lif fiyatı Kanada borsasına göre verilmiş olup 
CİF 7 658 624 $ dır. Aynı firma için Londra bor
sasına göre gösterilen değer teklif fiyatı değil 
sadece Kanada Maden borsasının bakır ve kur
şun fiyatlarının Londra borsası fiyatlarına gö
re avantajını göstermek için verilen bir değer 
olup teklif fiyatı ile hiçbir alâkası yoktur. 

Buna mukabil LM Ericsson (İsveç) firması 
biri Fransız menşeli, diğeri Finlandiya menşeli 
olmak üzere iki ayrı kablo teklifinde bulunmuş
tur. Bu maddede bu firma için gösterilen kablo 
fiyatı ucuz teklif olan Fransız menşeli olanıdır. 
Aynı firmanın Finlandiya menşeli kablo fiyatı 
FOB 9 065 729 $ olduğu halde mukayeselerde 
Fransız menşeli kablo fiyatı olan CİF 8 200 889 $ 
nazarı itibara alınmıştır. 
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a) Kablolar için şartname eklenmemiş, fir
maların tekliflerine ekli olarak verdikleri kablo 
spesifikasyonlarmm mevcut şartnamelere uy
gunlukları tesbit olunarak mukayeseler yapıl
mıştır. 

b) Etibankm iştiraki ile Türkiye'de kurul
muş bulunan Kablo Fabrikası PTT nin kullan
dığı kablolardan küçük kapasiteli olanlarının 
imalâtına 2 ay önce başlıyabilmiştir. 

îhale şartnamesine ithal edilen kablo cinsleri, 
bu yerli şirket ve Etibank yetkilileri ile görüş
melerden sonra tesbit edilmiş ve bu fabrikanın 
imal edeceği kablo cinsleri ihale dışı bırakıl
mıştır. 

Halen bu fabrikaya 3,4 milyon Tl. lık kablo 
siparişi yapılmıştır. 

Telefon kablosu imalâtında malzeme hissesi 
çok yüksek, işçilik hissesi ise çok düşüktür. Ay
rıca fabrika yatırımları oldukça yüksektir. 

Teşekkülümüz ihtiyacı olan bilhassa yüksek 
'kapasiteli kabloların cins ve miktarları bir fab
rikayı besliyecek mertebenin çok altında bulun
duğundan bu cins kabloların bugün için ma
hallen imali gayriiktisadi bulunmaktadır. 

c) Esasen Etibankm yabancı sermaye ile 
müştereken kurmuş olduğu kablo fabrikasının 
ilerki yıllarda göstereceği inkişafla PTT ihti-
yaçlarmm mahallen temin edilmesi mümkün ola
caktır. 

d) Kablo tekliflerinde, Londra Maden 
Borsası endekslerinin istenmesi, takriben 5 - 6 
yıllık b.ir süre içinde ıteısilim edilecek kabloların 
bu sürede ba)kır ve kurşun fiyatlarında vulkuıbu-
lacak değişikliğe göre ayarlanması içindir. 

Verilen kablo teklif fiyatları her firma ve 
memlekete göre farklıdır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi LM Ericson 
(İsveç) firmasının aynı Londra Maden Borsası
na göre verdiği iki tekliften Fransız menşelinin 
FOB bedeli 8.040.469 $ olduğu hakle Finlandi
ya menşeli teklifinin FOB bedeli 9.065.729 $ dır. 

Buna mukabil aynı borsaya göre LMT 
(Fransız) firmasının Fransa menşeli kablo tek
lifi ise FOB bedeli 8.441.922 $ dır. 

Bu izahattan da anlaşılacağı üzere kablo tek
lif fiyatı tama'mıen firmaların inisiyatifi altında 
tesbit edilen teklif edilen bir fiyattır. 

Mukayeselerde de firmaların teklif fiyatları 
nazarı itibara alınmış, iki ayrı teklif veren LME 

(İsveç) firması için de ucuz fiyat kaale alınmış
tır. 

9-LMT (Fransız), LME (İsveç) ve NEC (Ja
pon) firmaları fabrika teklifleri 8 saatlik tek 
vardiye, NE (Kanada) nm teklif ettiği fabrika 
kısmî iki vardiyeli yani bâzı atelyelerde 16 sa
atlik bâzılarında 8 saatlik mesai esasına göre
dir. 

Fabrika yatırımları yukarıda belirtilen top
lam maliyetlerin dışında ayrıca mukayese edil
miştir. 

NE (Kanada) yatırımlarının soru önergesin
deki iddia aksine diğer firma fabrika yatırımla
rından çok farklı olmadığı aşağıda verilen top
lam yatırımlardan kolayca görülecek ve ayrıca 
bu yatırımlar için en yüksek sermayenin NE 
(Kanada) tarafından getirildiği anlaşılacaktır. 
Teklif edilen şirket sermayesi (Milyon Tl.) 
Toplam fabrika yatırının (Milyon Tl.) 

(İsveç) (Japon) (Fransız) (Kanada) 
LME NEC LMT NE 
60,2 45,2 47,9 45,0 

9,0 12,5 30,2 45,0 

10. İhale başlangıcından bugüne kadar 
anormal bir gecikme olmasına rağmen sadece 
4 seneden az bir zaman geçmiştir. Bu kadar bir 
zaman dahi numune santral getirtip şebekede 
tecrübe edilmesine kifayet etraiyecektir. Bu ba
kımdan numune santral getirtme yerine muka
yeselerde teklif edilen sistemlerin kurulu hat 
miktarları ve birlikte çalıştığı sistemlerin önemi 
nazarı itibara alınmıştır. 

a) Bu maddeden kasıt 1962 yılında LM 
Ericsson (İsveç) firması ile imzalanan mukave
le dahilinde Afyon'da kurulan 1000 hatlık 
Krosbar tip santral ise, bunun tamamen izole 
bir şehirde müstakil olarak kurulması dolayısı 
ile bu santral üzerinde yapılacak tecrübenin di
ğer santrallarla birlikte çalışması hakkında bir 
fikir vermesi mümkün değildir. 

b) Kurulacak santrallarm çok santralli şe
bekelerimizde diğer santrallarla birlikte çalış
malarından dolayı lüzumlu ilâve teçhizat her 
teklif için ayrı ayrı tesbit ve garanti ettirilmiş 
ve mukayeselere dâhil edilmiştir. 

11. Tekliflerin mukayesesinde mevcut sant
rallarm etkisi nazarı itibara alınmamıştır. Çün-
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kü her dört firmanın da teklif ettiği santral 
teçhizatı ve kuracağı fabrikada yapacağı imalât 
mevcut santrallarımızdan farklı tiptedir. 

Saniyen mevcut 225.000 hatlık santralları
mızdan % 13 ü 21 - 24 yıllık, % 21 i 15 - 20 
yıllık, % 24 ü 11 - 15 yıllık, % 12 si 6 - 10 yıl
lık, % 30 u ise 1 - 5 yıllık ömürlerini doldur
muş durumdadır. 

Bu şekilde bir kısmı tam, bir kısmı da yarı 
ömrünü doldurmuş ve tamamı 225.000 hat olan 
mevcut bu saltrallara mukabil önümüzdeki ilk 
beş yılda 202.400 ve müteakip yıllarda yılda as
gari 40.000 ve ihtiyaç seyrine, teşekkülümüzün 
şebeke yapabilmek kapasitesine uygun olarak 
yılda 40.000 hattın da çok üzerinde santrallar 
kurulacak ve yakın bir gelecekte ömürlerini dol
durmamış mekanik santrallarm miktar ve hat 
kapasiteleri kurulan yeni santral kapasiteleri 
yanında kabili ihmal duruma düşecektir. 

Bu bakımdan 4 firma tarafından teklif edi
len Krosbar sistemlerden birinin seçilmesinde 
mevcut santrallar ve santrallarm âmili firmala
rının teşekkülümüzle ilgilerinin bir faktör ola
rak nazarı itibare alınması uygun görülmemiş
tir. 

12. Tekliflerin tetkik ve mukayeselerinde, 
Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin bu 
gibi ihalelerde nazarı itibara alınmasını tavsiye 
ettiği ve 6 anamaddede toplanan hususlar na
zarı itibara alınmıştır. 

13. Teklifler PTT şartnamesinde belirtilen 
ve kurulacak fabrikanın ileriki yıllarında imali 
istenilen FABX santralları, banliyö santralla-
rı, şehirlerarası transit santralları, konsantra-
tör v.s. gibi teçhizat imalâtı bakımından da tet
kik edilmiştir. 

Sora önergesinde ileri sürülen otomatik te
leks santralları bir çok memlekette olduğu gibi 
tamamen telefon santralları dışında düşünülen 
bir mevzu olup teşekküllümüz şiartn&<me:sine da
hil edilmemiştir. 

Kurulacak fabrika otomatik santral ve oto
matik telefon makinesi imal edecek ve bugün 
için plânlanan kapasitesi PTT ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak şekildedir. 

Ordu hizmetlerinde kullanılan santraller daha 
ziyade manyetolu santrallerle FABX santraller
dir. Halen İstanbul'da mevcut PTT Fabrikasın
da manyatolu santral imâl edildiği gibi kurula

cak fabrikada da ileri yıllarda FABX satraller 
imâl edilecektir. 

14. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Borsaları Birliği adına biri 11 . 10 . 1966 tari
hinde Yüksek Elektrik Müdendisi Necati Tür--
keri, Ekonomist Sabri Ballı ve Kimya Yüksek 
Müdendisi Selçuk Günal imzalı, diğeri 30.11.1966 
tarihinde yine Elektrik Yüksek Mühendisi 
Necati Türkeri ve Ekonomist Sabri Ballı imzalı 
iki ayrı rapor Yabancı Sermayeyi Teşvik Komi
tesine verilmiştir. 

Her iki rapor da tamamen yanlış ve hakikat
ten uzak donelere istinadettirilen maksatlı hesap
lama ve mütalâaları ihtiva etmektedir. 

Bu maksatlı mütalâalarda o kadar ileri gidil
miştir ki aynı şahıslar tarafından kaleme alınmış 
iki raporda birbirine zıt beyanlar bulunmaktadır. 

Mevzuubahis her iki rapor Teşekkülümüze 
incelenmiş, alman donelerin yanlış ve hakikate 
aykırılıkları, mütalâaların tamamen maksatlı ol
dukları bizzat firma dokümanlarına istinaden 
tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan Türkiye Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği temsil
cisinin de üyesi bulunduğu Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Komitesi, söz konusu iki raporla birlikte 
Sanayi Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının ra
porlarını da müracaatlarla birlikte inceleyerek 
Ne (Kanada) firması müracaatini uygun bul
muş ve gerekli müsaadeyi vermiştir. 

a) Mevzubahis iki rapor ne (Kanada) fir
ması teklifi aleyhine hazırlanmış olmakla bera
ber yukarıda açıklanan sebepler muvacehesinde 
bir değer taşımaktadır. Yabancı Sermayeyi Teş
vik Komitesi 22 Ağustos 1966 tarihinde yabancı 
ortak ne (Kanada) tarafından müracaat ya
pılmış ve bu tarihten üç ay sonra 25 . 11 . 1966 
tarihinde bizzat Komite tarafından yapılan da
vet üzerine PTT Genel Müdürü Necmi Özgür 
Komiteye gidip izahat vermiş ve bu izahatı 
26 . 11 . 1966 tarih ve 1474/90 sayılı yazı eki ile 
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne 
yazılı olarak tevdi edilmiştir. 

Keyfiyeti arz ederiz. 

PTT Genel Müdürlüğü 
İmza İmza 

Necmi Özgür Necdet Tanay 
Genel Müdür Genel Müdr. Yard 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavininin 
yurt dı§ı seyahatlerine dair yazılı soru öner
gesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kür-
şad'ın cevabı (7/339) 

26 . 5 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

1. Bakanlığınız Müsteşar Muavini Emin He-
kimgil'in yurt dışı seyahatlerinde yolluk ve gün
delik almasına rağmen, her türlü masraflarının, 
ağırlama masraflarından karşıladığı doğrumu
dur? 

2. Mumaileyh gerek Tanıtma Genel Müdürü 
ve gerekse Müsteşar Muavini sıfatiyle bugüne 

. . . . > . . . 

kadar kaç yurt dışı seyahat yapmıştır ve ne mik
tar yolluk ve gündelik almıştır ? 

3. Harcırah yolsuzluğu iddiası varit ise, mu
maileyhin bugüne kadar vazifede tutulması se
bebi nedir? Bundan sonra ne gibi bir tedbir 
alınması düşünülmektedir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 31 . 5 .1967 

Sayı": 27-8730 

Konu : Senatör Yiğit Köker'in 
yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Senatör Yiğit Köker'in bahsettiği hu-

susata ait ihbarlardan ötürü Bakanlığım Müste
şar Yardımcısı E. Hekimgil hakkında halen so
ruşturma yapılmaktadır. Kendisi görevinden 
alınmıştır. Tahkikatın gizli olarak cereyan et
mesi gerektiği usulî hükmü karşısında neticeye 

intizar olunduğunu arz ederim. 

Nihad Kürşad 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

. . . < . . . 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında açık bulunan bir İdare Amirliği seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, 22, 23 Nisan tarihlerinde T. İ. P. 
İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın İzmir'de 
verdiği konferansa dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/433) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, İzmir'de açılacak Yüksek Tek
niker Okuluna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/434) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, televizyon yapmma da
ir Turuzm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/435) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Denizli ili sınırları içinde 
bir tarım okulu açılmasına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/436) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Orman Kanununda ya
pılması düşünülen değişikliklere dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/437) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


